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Věc: Sdělení 0 odložení žádosti 0 poskytnutí informace dle ust. & 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 a drah (dále jen „povinný
subjekt“) obdržel dne 14.08.2019 Vaší žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., oposkymutí
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „1111733 o poskytnutí informací „zjakých důvodů je neprůjezdná
čás! komunikace K Vr'rilce přes pozemek parc.č. 53/17 v k.ú. Písnice, která je uzavřena
betonovými bloky a vydal příslušný odbor dopravy ;Mczgú'trám hl. m. Prahy mš'faké rozhodnutí o

uzavření této části komunikace?
Na základě ust. 52 odst. 1 11le jsou povinné subjekty povinny poskyfovat informace
vztahující se kjejích působnosti. Vzhledem ktomu, že problematika „neprůjezdné části
komunikace K Vrtilce přes pozemek parc.č. 53/17 v k.ú. Písnice" nenáleží do působnosti

povinného subjektu, nevztahuje se Vámi požadované ínfonnace k působnosti povinného
subjektu.
Pro Vaši informaci sdělujeme, že pro komunikaci K Vnilce je příslušným silničním
správním úřadem odbor dopravy UMC Praha 12.
Z uvedených důvodů povinný subjekt Vaši žádost o poskytnutí informací dle ust. & 14 odst.

5 písm.c)1nf2 odkládá.
Pokud s uvedeným způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete na postup povinného
subjektu podat stížnost dle ust. 5 163 HZ, a to u povinného subjektu ve lhůtě do 30 dnů ode dne

doručení tohoto sdělení. O stížnosti bude rozhodovat Ministerstvo dopravy.
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