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Poskytnutí informace - k příspěvkové organizaci Technická správa komunikací hl. m.
Prahy

Vážený pane _
Magistrát hlavního města Prahy (dále jen „Magistrát“ nebo „povinný subjekt“) obdržel dne
15. 3. 2019 dvě žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpišů (dále jen „1an“), ve kterých požadujete
informace týkající se příspěvkové organizace Technická správa komunikací hl. m. Prahy.
Magistrát tyto žádosti spojil k vyřízení a poskytuje Vám tyto informace:
K části žádosti „ (...) :jakého důvodu hl.m.Prahou zřizovanápřlívpěvková organizace Technická
správa komunikací hl. m. Prahy, IČO 63834197 nemá na ..vvých W'EBURÝCÍI stránkách
11 nm .'//wu *“ tsk—pruh a. (*:/wps/Qorta MU()(/0 -s20 lecnosti/prisp evko va-o lganizuce u veden u adresu

elektronicképodatelny, přestože tomu tak má být podle zák. č. [(M/199951). _6'5 odst. 1 písmj). "
sdělujemc následující:
Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 3042 ze dne 6. 12. 2016 a ZastupiteLstva hl. m. Prahy
č. 25/13 ze dne 30. 3. 2017 došlo s účinností od 1. 4. 2017 k převedení činností spojených
s rozvojem, výstavbou, správou, údržbou a opravami pozemních komunikací na území hlavního

města Prahy z příspěvkové organizace Technická správa komunikací (dále jen „TSK p.0.“) na
společnost založenou hlavním městem Praha Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
(dále jen „TSK a.s.“) Tudíž ztitulu nové zřizovací listiny TSK p.o. již nebyly předpokládány
dotazy podle Ian a proto nebyla zveřejněna adresa elektronické podatelny na webových

stránkách. Nicméně kveškeré komunikaci (včetně přijímáni případných žádostí o poskytnutí
informace dle 1an směřujících na TSK p.o.) byla na webových stránkách zveřejněna
korespondenční adresa TSK p.o. Doplňujeme, že nyní již je adresa elektronické podatelny TSK
p.o. na webových stránkách zveřejněna.
Sídlo: Mariánské nám. 2122. 11001 Praha [
Pracoviště: Jungmannova 36/31. 110 00 Praha |
Kontaktní centrum: 12 444, fax 236 007 157
UZ
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K další části žádosti sdělujeme, že TSK p.o. IČO 63834197 je povinným subjektem ve smyslu

lan.
Kčásti žádosti „který subjekt je věcně přivlušný poskytovat informace podle zákona
č.106/1999Sb. v držení někdejšího subjektu nazývaného Technická správa komunikací
hl.m.Prahy se sídlem Štefánikova 17, Praha 5 a to z doby před založením příspěvkové

organizace “Technická správa komumkací hl.m.Prahy, IČO 63834197 (tj. před rokem 2000) se
sídlem Štefánikova 23, Praha 5, a po 31.5.2001 (usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy
č. 30/41) Zároveň Vás žádámo sdělení informace, kdy první výše uvedený subjekt vznikl, jaky

měl právní Statut před rokem 2000 a zda a katy byla jeho činnost ukončena. “ sdělujeme
následující:

Na adrese Štefánikova 17, Praha 5, nikdy nesídlil žádný ze subjektů TSK p.o. ani TSK a.s., tedy
patrně došlo kzáměnč adresy sídla s jiným subjektem. Dle zřizovací listiny TSK p.o. tento
subjekt vznikl ke dni 1. 7. 1989 jako příspěvková organizace na základě usnesení plenárního
zasedání Národního výboru hl. m. Prahy č. l3/15/P ze dne 29. 6. 1989. To znamená, že věcně

příslušným subjektem poskytovat informace dle InÍZ, které byly před rokem 2000 v držení TSK
p.o. (která měla do roku 2007 sídlo na adrese Štefánikova 23, Praha 5 a nyní sídlí na adrese

Řásnovka 8, Praha 1) a i po 31. 5. 2001 je nadále TSK p.o., souvisí-li informace 5 činnostmi
definovanými ve zřizovací listině TSK p.o., tzn. nedošlo-li v souvislosti s výše specifikovaným
usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy k předání konkrétních činností na TSK a.s. Pak by byla
tímto subjektem TSK a.s.

S pozdravem

Ing. Zdena Javomická
pověřena řízením Magistrátu hlavního města Prahy
podepsáno elektronicky
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