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Věc: Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace dle ust. š 14 odst. 5 písm. c)
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Magistrát hlavního města Prahy, odbor pozemních komunikací & drah (dále jen „povinný
subjekt“) obdržel dne 12.08.2019 Vaší žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., oposkytnutí
informace podle zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k infommcím, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „IntZ“) o poskytnutí informací „zaslánílmcporm kmmmikace 5.
!( větna v Praze 4, včetně \yznačeného dopravního značení“.
Na základě ust. 52 odst. 1 Ian jsou povinné subjekty povinny poskytovat informace

vztahující se k jejich působnosti. Vzhledem k tomu. že problematika pasportu (způsob vedení
evidence) komunikací v Praze nemíleží do působnosti povinného subjektu, nevztahuje se Vámi
požadované informace k působnosti povinného subjektu.

Pro Vaši informaci sdělujeme, že pasport komunikací v Praze je v působnosti
Technické správy komunikací hLm Prahy.
Z uvedených důvodů povinný subjekt Vaší žádost o poskytnutí informací dle ust. & 14 odst.

5 písm. C) 11112 odkládá.
Pokud s uvedeným způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete na postup povinného
subjektu podat stížnost dle ust. & 1621 112, a to u povinného subjektu ve lhůtě do 30 dnů ode dne
doručení tohoto sdělení. O stížnosti bude rozhodovat Minieterstvo dopravy.

Ing. Aleš K re j č a v.r.

ředitel odboru pozemních komunikací & drah
STEJNOPISJa správnost vyhotovení: lng. Davidová (podepsáno elektronicky)
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Sídlo: Mariánskénám. 212. 11001 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35.329. 11000 Praha |
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