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

Vážený pan

P10-107745/2015
Ing. Janata/494
2.11.2015

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 20. 10. 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:
Dle zákona 106/1999 Sb. tímto žádám o poskytnutí následující informace:
elektronická fotokopie rozhodnutí či jiného relevantního dokumentu, na základě kterého existuje dopravní
značení zachycené na obrázku v příloze, a to včetně nákresu či jiného vymezení půdorysné plochy
schváleného rozsahu záboru komunikace.
Povaha požadovaného dokumentu nepochybně umožňuje doručení do datové schránky, žádám tedy
o doručení požadované informace do mé datové schránky
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
V příloze Vám zasíláme kopii rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace v ul. U Vršovického
nádraží, které bylo vydáno dne 21.10.2015 pod č.j. P10-105240/2015 na základě žádosti firmy Valbe s.r.o.,
Kubelíkova 1655/8, 130 00 Praha 3. Součástí tohoto rozhodnutí jsou též všeobecné podmínky a stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích včetně situace dopravního značení odsouhlasené
Policií ČR.
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

Příloha:

kopie rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Úřední hodiny:
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pondělí: 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.30
IČ: 00063941
Středa: 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.30
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha, číslo účtu: 19-2000733369/0800

tel.: +420 267 093 494
fax: +420 272 739 587
http//www.praha10.cz
e-mail: doprava@praha10.cz

Na vědomí:

odbor kontroly a komunikace ÚMČ P10

