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Věc: Poskytnutí informace dle zákona č.
k informacím

.

106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Dne 10.06.2019 obdržel Magistrát hlavního města Prahy (dále jen ,Mag'mtrát“) Vaší žádost
o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „1an“), ve věci „\,ýzuy k odstranění celkem 2 ks

nepovolených rek lamních zařízení (dálejen „RZ“) umístěných a pro vozovaných v silničním
ochranném pásmu silnice I. třídy Lipská na pozemku parc.č. 1454/1, k.ú. Liboc a parc.č.
707/13, k.ú. PředníKopanina, obě v Praze 6. vydané dne 20.05.2019 odborem pozemních
komunikací a drah Magistrátu (dále jen „OPKD MHMP“)“.

K Vašemu dotazu:
„Ze stejných důvodů, podle klatých mají být odstraněna RZ EUROPLAKAT, by měla být
odstraněna rovněž další RZ, nacházejícíse na území hl. m. Prahy v silničním ochranném pásmu
silnice I. třídy, a ta:
— RZ a pozemní komunikace R 7, km 1, směr Praha na pozemku parc.č. 2580/76, k.ú.
Ruzyně, Praha 6 na souřadnicích v S—JTSKy = 752054. 98 a x= 103878357;
- RZ umístěné na mostníkonstrukcipřes pozemní komunikaci R7, km 1, směr Praha na
pozemkuparc.č. 2876/5. k.ú. Ruzyně, Praha 6 nasouřadnících v S-JTSK y = 752065 .3

—

-

a x = 1038617. 94:
RZ a pozemní komunikace R 7, km 0,5, směr Praha na pozemku parc.č. 2884/4, k.ú.
Ruzyně. Praha 6 na souřadnicích v S-JTSK y = 75163509 a x = 103 9546.23 :
RZ u pozemníkomunikaceR 7, km 0,25, Směr Praha. na pozemku parc.č. 2859/3, k.ú.
Ruzyně. Praha 6 na souřadnicích v S—JTSKy = 7515622 a .\'= 1040032. 73;
RZ u pozenmíkomunikaceR7, km(1. směr Praha na pozemkuparcxí 2 905, k.ú. Rumtně,
Praha 6 na souřadnicích v S-JTSKy = 75156921 a x = 104043622;

RZ umístěné na mostní konstrukci přes pozemníkonnmikaci R4, směr Chomutov, km
1, 75 na pozemku parc.č. 3168/20, k.ú. Ruqmě, Praha 6 na souřadnicích v S-JTSK

y = 75205525 (1 x = 103862667.
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Na základě výše uvedeného žádáme 0 poskytnutí informace, zda vlastnící či provozovatelé
těchto RZ (popř. někteříz nich a přzpaa'ně kteří) byli stanějako společnost EUROPLAKA T ze
strany Magistrátu cobypřlívlušnéhosilničního správního úřadu vyzváni k jejich odstranění. “

Odbor pozemních komunikací a drah Magistrátu sděluje, že provozovatelé těchto RZ
obdrželi výzvy k jejich odstranění & v příloze zasíláme kopie, včetně informace, kdy byly
odeslány jejich provozovatelům v příloze č. 2, potvrzené OPKD MHMP.

S pozdravem

Ing. Aleš Krejča, v. r.

Pověřen řízením odboru pozemních komunikací & drah
STEJNOPIS, za správnost vyhotovení: Mgr. Eva Kolbabová,
pode ps áno elektronicky

Přílohy:
1. 4 A4 str. — kopie výzev k odstranění nepovolených RZ umístěných v silničním

ochranném pásmu silnice I. třídy „Lipská“
2.

2/2

1 A4 str — seznam odeslaných výzev k odstranění, včetně data odeslání provozovatelům

