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Poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb. - Poze mek 2170/30 a komunikace NN 4650

Dne 5.4.2019 obdržel Magistrát hl. m. Prahy, odbor dopravních agend další Vaší žádost o
informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších
předpisů, která souvisí se stavebním řízením kakci „Rekonstrukce ulice Koněvova, Praha 3,

akce č. 999337“ v rozsahu objektů SO 101 Komunikace a SO 501 Přípojky uličních vpustí“.
Mrzí nás, žc předchozí odpovědi pro Vás nebyly uspokojivé.
V úvodní části dopisu vyjadřujete názory na stavební řízení, které nejsou předmětem tohoto
sdělení & překrývají se s odvoláním proti stavebnímu povolení, které jste napsal 8.4.2019.

Pokusím se vysvětlit další vaše dotazy:
1/ Rád bych Vás požádalpodle zákona č. 1 06/1 99951). () in_fbrmaci, zda při zahájení Stavebního
řízení bylo vzalo v úvahu stanovisko č.j. _MHMP 3 43952/2 01 7 ze dne 8. 3. 201 7, se kterým se sice
jako majitel pozemku 21 70/30 v k.ú. Zižkov ne:!otožňuji, nicménějej přikládám.
2/ Pokud by toto stanovisko již nebylo platné ((j. že by se na pozemku 2170/30 v k.ú
Zižko v komunikace nenacházela), pak prosím o sdělení,;jaký právn í titul nyní s vědčí Magístrálu

hl. m. Prahy i nadále »;ružívatpozemek 2170/30 v k.ú. Ziškov za účelem výběru parkovného v
zóně placeného Stání.
3/ V neposlední řadě žádám 0 informaci, zda došlo odzřízeníZPS v této oblasti k nějaké změně
v definici prostoru, kterýje určen pro parkování vozidel. Pokud ano, kjaké?
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l.

Stanovisko č.j. MHMP 343952/2017 ze dne 8.3.2017, které jste připojil kžádosti není
součástí spisu vedeného kc stavebnímu řízení a ani s ním nesouvisí.

2. Stanovisko je podle ověření aktuálního stavu komunikací platné.
3.

V případě komunikace NN 4650 vVám informace o aktuálním dopravním režimu a
případných změnách podá Uřad MC Praha 3, protožc jde o místní komunikaci 111. třídy.
Ve stavebním řízení se zóny placeného stání neřeší.

Tuto odpověď včetně příloh vám v souladu s ustanovením & 19 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.
sirávní řád, ve znění iozdějších předpisů, zasíláme dle Vašeho požadavku emailem na adresu

Ing. Jan Heroudek

v.r.

ředitel odboru dopravních agend

Za správnost vyhotovení: lng. P. Houška
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