Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy a
rozvoje
Váš dopis zn.:
Naše značka:
Vyřizuje linka:
V Praze dne:

„Bezpečný Květ“, spolek
IČ : 02444381
Ostružinová 2347/6, Praha 10
DS : j9ih8mq

P10-016791/2015
Zákostelný / 580
23.2.2015

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor životního prostředí, dopravy a
rozvoje jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), obdržel
dne 12.2.2015 žádost vedenou pod spis. zn. P10-016791/2015 od organizace „Bezpečný
Květ“, spolek, IČ: 02444381, se sídlem Ostružinová 2347/6, Záběhlice, Praha 10, DS :
j9ih8mq, zastoupený na základě plné moci advokátem Mgr. Petrem Mikyskou, se sídlem
Chodská 30, Praha 2, o poskytnutí informací dle InfZ, ve znění:
1) Zda Městská část Praha 10 či jakýkoliv její orgán, odbor či organizační jednotka
podala vyjádření k oznámení záměru ,,REVITALIZACE CENTRA KVĚT A POLYFUNKČNÍ
DŮM, PRAHA 10 – ZÁBĚHLICE“ podaného investorem FOSTYS s.r.o., projednávaného
Odborem životního prostředí Magistrátu hl.m. Prahy podle zák. č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, pod kódem
záměru PHA962, a pokud ano, žádáme o zaslání všech podaných vyjádření.
2) Zda Městská část Praha 10 či jakýkoliv její orgán, odbor či organizační jednotka
podala Magistrátu hl. m. Prahy vyjádření k žádosti o prodej pozemků parc. č.
2225/121 a části pozemků parc. č. 2225/116, č. 2225/118, č. 2225/119 a č. 2225/120
v k.ú. Záběhlice, pokud ano, žádáme o zaslání těchto dokumentů.

3) Žádáme o sdělení, zda v posledních třech letech byla Městskou částí Praha 10 či
jakýmkoliv jejím orgánem, odborem, organizační jednotkou nebo jí zřízeným či
financovaným subjektem zpracována studie, koncept či jiný dokument zabývající se
úpravou veřejného prostranství nacházejícího se na pozemku parc. č. 2225/123 v k.ú.
Záběhlice, pokud ano, žádáme o zaslání těchto dokumentů.
4) Žádáme o sdělení, zda je v rozpočtu Městské části Praha 10 na rok 2015 vyčleněna
nějaká částka na úpravu veřejného prostranství nacházejícího se na pozemku parc. č.
2225/123 v k.ú. Záběhlice, pokud ano, v jaké výši.
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme
v následující formě:
1) K oznámení záměru: „Revitalizace Centra Květ a polyfunkční dům, Praha 10 –
Záběhlice“ projednávaného Odborem životního prostředí MHMP dle zákona č.
100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů vydala MČ Praha 10 dne 18.2.2015 ve svém usnesení č. 130
vyjádření, ve kterém požaduje posouzení záměru v procesu EIA dle zákona č.
100/2001 Sb. v platném znění. Usnesení č. 130 je přílohou tohoto dokumentu.
2) Stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 2225/116, parc. č. 2225/118, parc. č. 2225/119
a parc. č. 2225/120 v k. ú. Záběhlice uvedené v žádosti OESVM MHMP č.j. S-MHMP
126523/2013 ze dne 4. 11. 2013 MČ Praha 10 ani jakýkoliv její orgán, odbor a
organizační jednotka dosud nevydala.
3) Městská část Praha 10 ani jakýkoliv její orgán, odbor, organizační jednotka nebo jí
zřízený či financovaný subjekt nemá zpracovanou studii, koncept či jiný dokument
zabývající se úpravou veřejného prostranství nacházejícího se na pozemku parc. č.
2225/123 v k.ú. Záběhlice.
4) Poskytnutí informace v tomto bodě žádosti bylo povinným subjektem odmítnuto na
základě rozhodnutí, které bylo žadateli odesláno současně s poskytnutím výše
uvedených informací.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem
umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

S pozdravem

Bc. Martin Pecánek
Vedoucí odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje

Příloha: Usnesení Rady MČ Praha 10 č.130 ze dne 18.2.2015

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
Bankovní spojení:

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.30
Středa 8.00 - 12.00,13.00 - 17.30
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fax: +420 2
e-mail: posta@praha10.cz
www.praha10.cz

