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Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
Magistrát hl.m.Prahy, odbor pozemních komunikací a drah (dále povinný subjekt) obdržel
dne 31.7.2019 Vaši odpověď se žádostí, která nebyla podána prostřednictvím elektronické adresy

podatelny povinného subjektu. Další žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k inf0m1acím, v platném znění (dále IniZ), povinný subjekt obdržel dne 5.8.2019, již
podanou prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu. Dle 514 odst. 3) Infz
jc—li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny
povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. v tomto případě ji povinný subjekt zřídil. Ve
Vaší Žádostí se jedná o sdělení jména projektanta nebo firmy, v nížje projektant zaměstnán,_iméno
odpovědné osoby nebo úředníků,

kdo je odpovědný subjekt, dle jakého rozhodnutí se nově

rekonstruované komunikace nebudou obousměrně využívat. Povinný subjekt posoudil, že se Vaše
žádost o poskytnutí infonnace vztahuje kjiž poskytnutým informacím týkající se zjednosměmění
ulice Jalodvorská v rámci opravy komunikace Vídeňská & Vaší žádost posoudil jako poskytnutí

nové infbtmace v této věci.
Projektantem Vtéto věci je firma ASTRA projekt, s.r.o. a v tomto případě navrhla (dle
Vašeho vyjádření projektovala) přechodnou úpravu dopravního značení v rámci opravy
komunikace Vídeňská. Odpovědným subjektem je Magistrát 111.111.Prahy, odbor pozemních
komunikací & drah, jak bylojíž uvedeno dříve, odpovědná osoba v případě vydání rozhodnutí našim
odborem ve věci opravy komunikace Vídeňskáje Ing. Aleš Krejča & Ing. Andrea Davidová.

Ziednosměmění ulice Jalodvorská v úseku

ulic Lukešova » Pasteurova, která byla

v nedávné době rekonstruována, bylo realizováno na základě projednání, obeznámeni se
s předkládanými úpravami přechodného dopravního značení a odsouhlasení těchto úprav všemi
dotčenými orgány, tzn. Policií ČR, ÚMČ Praha 4, ÚMČ Praha 12 a podotýkáme. že to nebylo

rozhodnuti pouze jednoho nebo dvou úředníků. Na základě všech souhlasů dotčených orgánů
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povinný subjekt neměl důvod tuto úpravu nerealizovat.
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Sídlo: Mariánské nám. 2.12, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29, 1 10 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 005 422,
c-mail: postaqgěprahaýu, ID DS: 48ia97h
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Závěrem Vám pouze pro Vaši informaci sdělujeme, že lnfz je právní předpis, jehož
smyslem není řešit spory, vypracmfávat úvahy nebo analýzy & pátrat po nesrovnalostcch
v úředních procesech. Pro řešení problémů & nesrovnalostí je vhodné volit jiný postup než
prostřednictvím Ian.
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