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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
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje, obdržel dne 20. 8. 2015 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), o poskytnutí informací
(týkající se stavebních prací v ulici Mládežnická, Praha 10) ve znění:
1. Jaká opatření byla provedena u stavební firmy, aby se situace neopakovala a nebyl
napříště ohrožen majetek občanů.
2. Jaká opatření byla provedena na MČ Praha 10, aby se situace neopakovala, resp. aby
úřad konal a ne se vymlouval na nedostatek kompetencí a nebyl ochoten cokoli konat.
3. Jaké sankce byly uděleny stavební firmě za nedodržování stavebních předpisů (vesty,
přilby, označení stavby, neoznačení provedeného záboru veřejného prostranství).
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme
v následující formě:
1. Ze strany ÚMČ Praha 10 nebyla u stavební firmy provedena žádná opatření ve
smyslu Vašeho dotazu v bodu 1.
2. Ze strany ÚMČ Praha 10 bylo provedeno poučení konkrétního pracovníka, aby
v obdobných případech pouze přijal podnět s tím, že k celé záležitosti se vyjádří až po
prověření situace na místě.
3. Ze strany ÚMČ Praha 10 nebyly uděleny žádné sankce ve smyslu Vašeho dotazu
v bodu 3.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem
umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Úřední hodiny:
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Po, St 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:30
IČ: 00063941
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha, číslo účtu: 19-2000733369/0800
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Nad rámec poskytované informace ke stížnosti, která byla součástí Vašeho podání ze dne
20.8.2015, uvádíme následující:
Vámi popisovaná činnost nesouvisela s rekonstrukcí mateřské školky na konci ulice
Mládežnická, což vyplývá i z námi vyžádaného vyjádření od zdejšího odboru
majetkoprávního (OMP) - úřad akci nefinancoval. V daném místě odstraňovala společnost
Pragis a.s. jako subdodavatel (název firmy na vozidlech je patrný i na Vámi pořízených
fotografiích) pro Pražské vodovody a kanalizace, a.s., jako vlastníka vedení, havárii na
vodovodním šoupěti. Ustanovení § 36 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikací, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že: „V případě havárie vedení není pro
nezbytné práce k bezprostřednímu odstranění této havárie potřebné předchozí povolení ke
zvláštnímu užívání dálnice, silnice nebo místní komunikace. Vlastník vedení je povinen
neprodleně oznámit vlastníku dotčené pozemní komunikace provedení prací, jejich místo
alespoň provizorně označit a zabezpečit a zajistit následné uvedení dotčeného úseku pozemní
komunikace do původního stavu podle podmínek stanovených v dodatečném povolení ke
zvláštnímu užívání pozemní komunikace“. Jak vyplývá z výše uvedeného, dodavatel opravy
postupoval zcela v souladu se zákonem. Místo bylo po opravě šoupěte zabezpečeno
zábranami, povrch komunikace byl následně uveden do původního stavu. Povolení silničního
správního úřadu si dopředu vyžadovat nemusel, ani nemohl v předstihu informovat či na
místě shánět majitele vozidel a se zahájením prací čekat, dokud si všichni svá vozidla z ulice
nepřeparkují. Je věcí dodavatele vynaložit maximální úsilí, aby nedošlo ke škodám na cizím
majetku. Jak konkrétní situaci vyhodnotí a jaká opatření k zabránění vzniku škod zvolí, je na
něm, silniční správní úřad není oprávněn mu cokoli nařizovat. Pokud i přes snahu dodavatele
ke škodě dojde, nese za ní plnou odpovědnost.
Řešení problematiky parkování dalších vozidel na chodníku, resp. najíždění vozidel na
chodník, není v kompetenci zdejšího silničního správního úřadu. Dohledem nad plynulostí
a bezpečností provozu (tedy i parkování vozidel) je pověřena Policie České republiky (linka
158), příp. Městská policie hl. m. Prahy (linka 156).
Vaše stížnost byla postoupena k vyjádření rovněž zdejšímu odboru stavebnímu (OST), který
se k dané záležitosti vyjádřil následovně:
„Obsah žádosti, včetně vznesených otázek, se netýká působnosti zdejšího odboru
stavebního“.

Bc. Martin Pecánek
vedoucí odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje
,,podepsáno elektronicky“

,,otisk razítka“

