Úřad městské části Praha 10
odbor životního prostředí, dopravy a
rozvoje
Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-025456/2015
Vyřizuje linka: Šimonová / 384
V Praze dne: 17.03.2015
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
obdržel dne 9. března 2015 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:
Žádám o poskytnutí informace, zda je pravda, že MČ Praha 10 plánuje zrušení parkovacích míst na
„náměstíčku“ Donská x Krymská x Voroněžská a pokud ano, žádám o informaci, jak budou tato
parkovací místa nahrazena. Věřím, že pokud je uvedená informace pravdivá, že MČ Praha 10 má tento
krok zejm. z hlediska parkování důkladně promyšlen, neboť je jí jistě známo (mj. z analýzy dopravy,
kterou si nechala zpracovat a prezentuje ji na svých webových stránkách), že tato oblast trpí zejm. po
zavedení zón placeného stání v přilehlých městských částech zoufalým nedostatkem parkovacích míst,
což MČ Praha 10 dlouhodobě ignoruje, resp. tuto situaci ještě zhoršila projektem „Rekonstrukce
Moskevská“, který považuji za zcela nekoncepční.
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následujícím
formě: elektronicky na adresu
Obsah poskytnuté odpovědi je následující:
Rekonstrukce plácku v místě křížení ulic Donská, Krymská, Voroněžská, s jejíž realizací se počítá
v letošním roce 2015, je součástí celkové revitalizace Francouzské ulice zahájené v roce 2013.
V rámci rekonstrukce dojde k umístění podzemních kontejnerů do prostoru plácku a tím podmíněné
redukci parkovacích stání. Náhradou za tento úbytek je zřízení 29 nových parkovacích míst ve spodní
části dnes již upravené Francouzské ulice.
MČ Praha 10 si je vědoma současného stavu parkování na svém území, plošným řešením ale zůstává i
nadále jen celopražská koncepce parkování.
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
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