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rozvoje
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V Praze dne: 15.9.2015

Poskytnutí části 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 13.9.2015 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:
„Vážení,
na základě zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb žádám o sdělení na základě jaké
studie případně šetření byl umístěn úsekový radar v ulici U Vršovického hřbitova směr Vršovice, kdo
rozhodl o jeho umístění a kdo schválil toto rozhodnutí.
Dále žádám o sdělení, proč není toto úsekové měření využito například v ulici Vladivostocká v úrovni ZŠ
Eden.
Zde by zcela zjevně skutečně přispělo ke zvýšení bezpečnosti provozu, zatímco v ulici U Vršovického
hřbitova v úseku prudkého klesání a absence jakéhokoli přechodu pro chodce, křižovatky nebo jiné
zvýšené pravděpodobnosti vběhnutí dětí do silnice se zcela zjevně jedná o past na řidiče za účelem
maximalizace udělení pokut v blokovém řízení.
V souvislostí s výše uvedeným žádám o vyjádření, proč bylo v ulici Vladivostocké ve směru Karpatská U Slavie hřbitova upuštěno od přednosti zprava a Vladivostocká ulice byla označena jako hlavní. Tímto
krokem se zcela objektivně vytvořil prostor pro neopatrnou jízdu, což společně se zúžením komunikace
a po stranách stojícími vozidly činí situaci ještě nepřehlednější.“
V souladu s ustanovením §14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následujícím formě:
elektronicky do datové schránky.
Obsah poskytnuté odpovědi na Vámi požadovanou informaci z odstavce třetího Vaší žádosti ve znění:
„proč bylo v ulici Vladivostocké ve směru Karpatská - U Slavie hřbitova upuštěno od přednosti zprava
a Vladivostocká ulice byla označena jako hlavní.“, je následující:
Na základě opakovaných požadavků od Policie České republiky se Úřad městské části Prahy 10 (Odbor
životního prostředí, dopravy a rozvoje) rozhodl k této úpravě silničního provozu. Důvodem byly
opakující se kritické situace, způsobené porušováním pravidel provozu v ulici Vladivostocká. Řidiči zde
porušovali pravidlo přednosti zprava, protože se mylně domnívali, že se jedná o silnici hlavní. Tím

docházelo ke kolizním stavům na této komunikaci. Provedeným opatřením došlo k eliminaci naprosté
většiny krizových situací. Došlo tak ke zlepšení bezpečnosti provozu na této komunikaci.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
Nad rámec výše uvedeného povinný subjekt konstatuje, že v otázce první části žádosti o informace bylo
rozhodnuto o jejím odložení z důvodu nedostatku působnosti a ohledně druhé části žádosti o informace
bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti z důvodu neexistující informace (§2 odst. 4 InfZ).
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