Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje

Vážený pan

Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-117202/2015
Vyřizuje linka: Šimonová / 384
V Praze dne:
12.11.2015

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 1. 11. 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:
„Dobrý den, vzhledem k tomu, že již před více než osmi měsíci jsem upozornil na skutečnost nezákonného
umístění krátkých živičných příčných prahů, které jsou stále na svém místě žádám o poskytnutí informace :
1.jak byli potrestáni úředníci zodpovědní za umístění těchto prahů?
2.jak byla potrestána firma, která je instalovala, ačkoli jí muselo být známo, že tyto prahy nejsou schváleny
do užívání?
3.jak byli potrestáni úředníci silničního správního úřadu za to, že si nechali instalovat
neschválené příčné prahy?
4.jak byli potrestáni úředníci za ponechání neschválených příčných prahů ohrožujících denně bezpečnost
desítek tisíc uživatelů komunikací i po mém upozornění před více než osmi měsíci?
V případě, že v kterémkoli případě potrestáni nebyli, žádám o jednotlivé zdůvodnění.“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
3.jak byli potrestáni úředníci silničního správního úřadu za to, že si nechali instalovat neschválené příčné
prahy?
Úředníci silničního správního úřadu ÚMČ Praha 10 nebyli potrestáni. Silniční správní úřad aktuálně u
Ministerstva dopravy ČR ověřuje správnost svého postupu. Doposud nebylo ze strany ministerstva zasláno
vyjádření k této záležitosti.
4.jak byli potrestáni úředníci za ponechání neschválených příčných prahů ohrožujících denně bezpečnost
desítek tisíc uživatelů komunikací i po mém upozornění před více než osmi měsíci?
Úředníci za ponechání příčných prahů nebyli potrestáni. Silniční správní úřad aktuálně u Ministerstva
dopravy ČR ověřuje správnost svého postupu. Doposud nebylo ze strany ministerstva zasláno vyjádření
k této záležitosti.

Ve zbývající části Vaší žádosti bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, které Vám bylo souběžně
zasláno na Vaši korespondenční adresu :

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

