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Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážení,
v zastoupení mé klientky. pani Diany Rádí Rogerové (dále jen ,.K|ientka"). se na Vás
obracím vsouladu s § 2 odst. 1 zákona (:. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím. ve znění pozdějších předpisu (dále jen „zákon o svobodném přístupu

k informacím"). a dále dle příslušných ustanovení zákona či 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích.

ve

znění

pozdějších

předpisu

(dále

jen

„zákon

o

pozemních

komunikacich“). ve věci žádosti o informace o existenci a případném zařazení
pozemní komunikace nebo jiného druhu cesty umístěné na níže definovaných
pozemcích v Městské části Praha — Šeberov (dále jen „Městská čásť).
Ve výše uvedených souvislostech a vsouladu se zákonem o svobodném přístupu
k informacím Vás žadame jako místně a věcně příslušný správní orqan o poskytnutí
informace, zda na pozemcích parc. Č. 573/24, 573/25, 573/21 (vše k.ú. Šeberov), je Čl
byla v minulosti zřízena pozemní komunikace ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o pozemních
komunikacích. případně jiný druh cesty.

V případě kladné odpovědí Vás rovněž žádáme o poskytnutí informace o kategorií a třídě
pozemní komunikace. případně |íného druhu cesty. vedené přes výše uvedené pozemky v

ku. Šeberov.
Zároveň v této souvislostí upozorňujeme na skutečnost, že dle opakovaně sdělovaných
informací ze strany Městské části (viz např. opakované zmínky ve Zpravodaji Městské
části) probíhala na pozemcích parc. Č. 573/24 a 573/25 výstavba cyklostezky. Tato stavba
byla označována jako „cyklostezka (:. 6 spojující ulici Gočárovu s komunikaci mezi
statkem Drazdy a Rozkoši“ (.Stavba“)

S ohledem na uvedené Vás tímto žádáme o poskytnutí informace, k jakému učelu užívání
byla Stavba zkolaudovánaj resp. jinym zpusobem povolena k užívání.

Zároveň

vsouvíslosti

suvedeným

Vás timto Žádáme o poskytnutí

informace.

zda

v souvislosti s realizací Stavby byly čerpány dotace ze zdrolu EU. případné národních
zdro u.

Zároveň s ohledem na skutečnost. že ze strany Městské části byla Stavba opakované
deklarovaná jako cyklostezka. žádáme o poskytnutí informace, zda a jakym zpusobem
bylo rozhodnuto o označeni gklostézky přislusnym dopravním značením.

Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. vas žádáme o potvrzení předpokládané
vyše úhrady nákladu. budou-li účtovány. Informaci žádáme poskytnout v písemné formě
a zaslat poštou na výše uvedenou adresu. případné zaslat datovou schránkou.

Poskytnutí informace žádáme v zákonem stanovené lhutěv

V případě jakýchkoli otázek Či nejasností mne. prosím. kontaktujte.
S pozdravem

JUDr. Martín Bohuslav
advokát
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Zádost o informace podle zákona č.

106/1999 SIL. () svobodném

přístupu

k informacím

Vážený pane doktore.

l'řnd Městské části Prahy _ Seherm obdržel \'Lís přípís LC dne (). !(). 2017 označený ..Zzídosl
o informace podle nikona Č. 106 W99 Sh. o \\ohodnem přístupu k informueímť V pí'ípisu
uvádíte. že se na l'řnd Městské Částí I’rah} _ Seherm ohraeíte \ yaístoupení paní Dian} Rád!
Rogerme.

Podle „* H odst. 3 Nikonu Č. 106 I‘W‘) Šín o svobodném přístupu k informneím. \e 7nční
po/dejsíeh předpisu (dále jen _.Zzíkon"). Le zadosti musí být dejme. kteremu po\ínnemu
suhiektu je určena :1 že se žadatel domzíhn poskynutí informace \e >m_\_\lu loholo zákona.
[371de osoba U\ ede \' ?aídoslí jméno. příjmení. datum narození. adresu místu lrwlCho poh_\1u
nelwoí není-lí přihlášena k trwlemu pokynu. adresu b_\dlíslč ;\ adresu pro dorueouiní, liší-Ii se
od adres) místu maleho pobytu nebo b_\dlišlč. mnm—ka osoba uvede nil/m. idcnliﬁknéni
číslo osob). adresu sídlu a adresu pro dorueouíní. liší-Ii se od adres; sídlu. J\dresou pro
dorueoxz'lní se ro/umí le). elektronická adresu.

Ll'řud Mestske Části Pruhy _ Šeherm Vám tímto o/numuje. Že Vaše žádost ZC dne (1. H). 2017
nesplňuje požudzo k) podle š" H odsí. 3 \el) druhe Aíkonu.

\'e Vaší Žádosti uvidíte. že se na \'řad Mestske Cdsli l’ruh} — Seherm ohrueílejuko na místně
u \eenč příslušný správní orgán. [\'uší žádosti /e dne (>. l0 3()l7 111115-111. že žádáte
o posk_\tnulí následujíeíeh informací:

l.

7da na po/emeíeh pure. &. 573 I4. 57135. 573/3]

(\Še k.ú. Seheí'ox). je Ci lulu

\ minulosti [ří/ena pozemní komunikace \e snoslu „* 3 ods—L 3 zákonu o pozemních
komunikueíeh. připadne jiný druh eeso; \ případe kludne odpo\edi žádáte o poskynutí
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inloi'muw o kutvgoríi „\ tříalc po/cmni komunikacu případně jiného druhu cesty \cdcnc
pl'C\ \ýsc m „|ch pn/cmk} \ t_n. \clwrox.

].

|\ jakému uCclu uýíuíni Min \"Imlm /l\o|;tudo\;ín;i. resp. jiným zpusobem po\olcn;í
kuiiuini; Stuýlwu \ýmC/ujctc jako sttnhu nu po/cmcíclí parc. C. 57“ 24 u Š7Š 35
o/tíučoýzínoit jako ..C_\l\'l0.\"lC/l\'d C. (» spojující ulici (iočaířow s komunikaci mwi \mlkcm
Dru/d) u Rn/k<»§i“.

Š.

Alu \ souý islosti s rculi/nci Snub) bý I} Ccrpdn} dotace [c /.droju lil '. případné národních
/di'oju.

4.

ida & jakým lpusolwcm hýlo i'o/hodnuto o o/nučcní C)l\l0,\'IC/,l\"\ příslušným dopřuýním
značen im .

lv'řatd \lčstské casti l’mh} A Šclwřoý Vim timto sdělujc. ZC lf'řztd \lčstské Caisti l’ruh) _
Šchcroý

není

uni

„sunchním

uřudcm.

;mí

silničnim

sprtíýnim

uřttdcní.

;mí

oí'gtíncm

l'ULllHklUjÍCllll o poskýtnutí dotacc. Podle „* l4 odst 5 písm. c) [úkonu pminný subjekt
posoudí ).;idost zí \ případů—. ZC polatdownó informace .se nu /I21huji k jeho pusolwností. žádost
odloži ;i tuto odu\odnůnou skutečnost sdoli do 7 dnu odc dnu doruCcní );ídostí );ítlaítcli.
\'llílcdcm ktomu 2c l'f‘ud \lČslslsČ částí l)l'Ltl1_\

, Šchcrm neni uni \Cch, uni místně

příslušným správním orgánem olílcdnů \ýsc požadovaných inlořmuci. hýlu \'nfsc );ídost
n poskýtnuti inlimnuci odložcnn.

\'Líd rámce slíom uwdcnólío \'aim Ll'řzíd \lčstskc cásti Prahý — Šchcrm sděluje. 7c \Ccné a
místně příslušným silničním sprmním uřudcm u statwbním uřudcm jc ll'řud móstskó Caisti
Praha ll. přičemž tento spranni úřad je příslušný k rozhodování o umístění dopravního
značení na CýklnísIC/cc C. (». \;i qklostcuc &. o je osu/„eno doprznni mučeni [S 1‘) u l5 Zl
\ souladu .s připiscm ll'řudu městské části Praha l l č.j. ()le 002108/2008 Jan. i\lčstslsai Část
Praha _ Šclwei'oý usiluje o /ménu dopí'uýnílío maCcni na .s\ islé dopi'an'ni mack} (' “)a u (' Vb.
přitom). l\ tomu již podala pl'lSlllŠnt'tU žádost. Pro proxcdcní c_ýklostwký íímýžudoxnl stmcbni
Úl'dtl uni olíla'tscni. uni stan chm poxolcní.

Podle stuwhnilío nikotin nchýl

\ýžudoxdn

kolaiudtiCni soulílats nebo jinc po\o|cní l\ 44244-44441 \ souýíslostí .s i'caíli/ucí uýlxlostC/lxý uchýl)
Ccrpdný dotace.
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