Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje
Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-117454/2015
Vyřizuje linka: Šimonová / 384
V Praze dne: 26.11.2015

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 12. 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:
1. Citovaly Noviny Praha 10 starostku správně, tj. uvedla starostka, že do konce roku 2015 bude vybrán
zhotovitel?
2.
a) pokud noviny citovaly starostku správně, co se změnilo od předchozího období, že bylo možné
plánovat výběr zhotovitele do konce roku 2014?
b) Jinými slovy, na základě čeho starostka uvedla, že bude zhotovitel vybrán do konce roku 2014?
c) Byly alokovány peníze na výběrové řízení, na rekonstrukci samotnou apod.?
3. Kdy bylo vydáno stavební povolení, a co je jeho obsahem (internetový odkaz v případě, že je na
internetu veřejně k dispozici na, plné znění vč. příloh v případě, že ho má k dispozici MČ Praha 10)?
4. Kdy bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele, proběhlo, pokud ne, proč?
5. Byl vybrán zhotovitel a kdy lze předpokládat započetí stavby, pokud ne, proč?
6. Bude vybrán zhotovitel v letošním roce, s plánovanou rekonstrukcí v roce 2016?
7. Budou v roce 2015 nebo 2016 opraveny alespoň výtluky dlažby na silnici v úseku Ruská – Bulharská?
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
1. Citovaly Noviny Praha 10 starostku správně, tj. uvedla starostka, že do konce roku 2015 bude vybrán
zhotovitel?
Ano, v té době měla Městská část Praha 10 informaci od správce komunikace, kterým je Technická správa
komunikací, hl. města Prahy.
2. b) Jinými slovy, na základě čeho starostka uvedla, že bude zhotovitel vybrán do konce roku 2014?
Uvedená informace viz bod 1.

3. Kdy bylo vydáno stavební povolení, a co je jeho obsahem (internetový odkaz v případě, že je na
internetu veřejně k dispozici na, plné znění vč. příloh v případě, že ho má k dispozici MČ Praha
10)?
Stavební povolení na úpravu komunikace Žitomírské bylo vydáno 14.11.2012 pod č.j.
P10-098714/2012/01. Znění bylo zveřejněno na úřední desce od 14.11.2012 do 30.11.2012.
Dne 12.11.2014 stavebník požádal o povolení prodloužení platnosti stavebního povolení. Účastníci řízení
byli informováni o tomto kroku na úřední desce v termínu od 12.11.2014 do 8.12.2014, v tomto termínu
bylo možné podat námitky a připomínky. Vzhledem k tomu, že žádné námitky podány nebyly, bylo vydáno
rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení dne 19.12.2014 pod č.j. P10-119800/2014/01,
které opět bylo vyvěšeno v termínu od 19.12.2014 do 5.1.2015.
Projektová dokumentace k nahlédnutí je k dispozici v kanceláři A510a – Ing. Hrubá – t.č. 267093585.
Stavba obsahuje:
-

vybourání stávajících vrstev komunikace v ulici Žitomírské v úseku ulic Sportovní - Ruská v délce cca
690 m ve stávající šířce, vyrovnání podkladu, opravy trhlin a položení nového povrchu, vyrovnání
obrub a rektifikace povrchových znaků inženýrských sítí;

-

ve všech křižovatkách u přechodů pro chodce vysazené chodníkové mysy, v křižovatce Kodaňská x
Žitomírská zpomalovací prahy s integrovanými přechody pro chodce;

-

úpravy přechodů pro chodce pro užívání osob se sníženou schopností pohybu a orientace;

-

odvodnění komunikací, dopravní značení a zařízení.

Členění stavby:
větev I. – úsek Sportovní – Moskevská:
- mezi ulicemi Sportovní a Oblouková - dvoupruhová komunikace šířky 5,5 m, parkovací záliv pro
podélné stání po obou stranách vozovky o šířce 1,85 m, šířka chodníků zůstává zachována
- mezi ulicemi Oblouková a Moskevská - dvoupruhová komunikace šířky 5,5 m, parkovací záliv pro šikmé
stání vozidel po obou stranách vozovky o šířce 4,8 m, proměnná šířka chodníků 2,25-2,40 m
větev II – úsek Moskevská – Kodaňská:
- jednopruhová komunikace šířky 3,25 m, podél západní části vozovky parkovací záliv pro šikmé stání
vozidel šířky 4,8 m, šířka chodníku cca 2,39 m, podél východní části vozovky parkovací záliv pro podélné
stání vozidel šířky 2 m, proměnná šířka chodníku 3,63 – 3,81 m
větev III. – úsek Kodaňská – Ruská:
- vozovka proměnlivé šířky 4,49 - 4,85 m, v úseku Bulharská – Ruská šířky 3,75 m, po obou stranách
vozovky parkovací zálivy pro podélné stání vozidel o šířce 2,5 m, šířka chodníků zůstává zachována.

Ve zbývající části Vaší žádosti bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti z důvodu faktické
neexistence požadovaných informací, které Vám bylo souběžně zasláno na Vaši korespondenční adresu:
Žitomírská 781/48, Praha 10.
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

