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Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje Úřadu městské části Praha 10 obdržel dne
4.12.2013 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“) o poskytnutí informací ve znění : „Zda u celých
pozemků p.č. 1873/30-39, p.č. 1873/44 + odd. část p.č. 1873/77 a část _p.č. 1873/78 (v kat.
mapě příl. 1 oddělovací modré hranice) o celkové výměře cca 4736 m2, tj. bez plochy ulice
Turkmenská a naopak s plochou ulice Tádžická je vedena jediná přístupová komunikace do
objektů Turkmenská č.p. 1417, č.p. 1418, č.p. 1419, č.p. 1420, Praha 10, jako veřejně
přístupná účelová komunikace. Pokud ano, jaká práva přístupu obyvatelům domů
Turkmenská 1417-1420, Praha 10 z toho vyplývají.
Pokud to není veřejně přístupná účelová komunikace, o jaký typ komunikace se jedná a jaká
práva přístupu obyvatelům domů Turkmenská č.p. 1417, 1418, 1419, 1420 Praha 10 z toho
vyplývají.“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám požadované informace byly poskytnuty v následující
formě: Dne 6.12.2013 se dostavil osobně statutární zástupce Společenství Turkmenská 1417
- 1420, IČ : 24770060, sídlo : Turkmenská 1417/8, Praha 10, a to na odbor životního
prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10, referát dopravy a speciální stavební úřad a
informace byla sdělena ústní formou v rámci osobního jednání, o kterém byl vyhotoven
Záznam o postupu povinného subjektu při vyřizování žádosti o poskytnutí informací podle §
14 odst. 6 InfZ. Obsah sdělené informace je následující :
Komunikace Uzbecká, Taškentská, Turkmenská, Tádžická, Kazašská, Kirgizská (určené pro
provoz vozidel a všechny spojující ulice Magnitogorská a Uljanovská) jsou komunikacemi
zařazenými do sítě místních komunikací jako komunikace III. třídy ve smyslu zák.č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, tj. komunikace ve vlastnictví hl.m. Prahy a ve správě
Technické správy komunikací hl.m. Prahy, která vede jejich pasport. V souladu s § 19 téhož
zákona smí každý užívat takové komunikace bezplatně obvyklým způsobem (pokud nestanoví
tento zákon jinak-např. zóny placeného stání). Uzavřít či omezit provoz lze v souladu s výše

uvedeným zákonem formou dočasného rozhodnutí silničního správního úřadu (OŽD) pouze
např. pro práce na komunikaci, vyhrazené stání vozidla atd. Ostatní plochy mezi domy nejsou
ve smyslu uvedeného zákona komunikacemi a nespadají do pravomocí silničního správního
úřadu.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem
umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
Bc. Martin Pecánek
vedoucí odboru životního prostředí,
dopravy a rozvoje
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