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

Vážený pan

Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-073835/2018
Vyřizuje linka: Šimonová / 384
V Praze dne: 10.7.2018

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, obdržely
dne 28. 6. 2018 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, prosím o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Rád
bych věděl, zda rohová část parcely 2072/2 přiléhající k domu K Botiči 8 je chodníkem či vozovkou. Byl jsem
nedávno pokutován Městskou policií s odůvodněním, že daná část, na kterou jsem svým motocyklem vjel, je
chodník, na nějž je ze zákona zakázáno vjíždění a stání. Jelikož daný prostor není nijak oddělen od přilehlé
silnice, v dobé víře jsem jej považoval za vozovku. Nemohu se ztotožnit s argumentací Městské policie, že
pouhá změna povrchu vozovky plynulým přechodem z asfaltu na zámkovou dlažbu je stavebním oddělením
chodníku od vozovky (viz rozhodnutí nejvyššího správního soudu 1 As 76/2013). Plynulá změna povrchu
vozovky je běžná na mnoha místech Prahy a nikdy mě nenapadlo, že by se jednalo o ukončení vozovky.
Na přiložených obrázcích je jasně vyznačen prostor trojúhelníkového tvaru, který Městská policie
nekompromisně označuje za chodník.
Prosím tedy o poskytnutí autoritativní informace, zda vyznačený prostor mezi kamennými květináčem a
výjezdem z podzemní garáže na přiložené fotografii a totožný prostor vyznačený na parcele 2072/5
přiloženého plánu katastru je vozovkou určenou pro motorová vozidla či chodníkem.“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme ve formě textu tohoto
přípisu na Vámi uvedenou poštovní adresu.
Na parc.č. 2072/5, k.ú. Vršovice se nachází chodník, který byl kolaudován v souvislosti výstavbou budovy
Finančního úřadu dne 1.8.1996 pod č.j. OSU 310/96/Hr. d. 1483. Vrš. Nad rámec výše uvedeného sdělujeme,
že kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci dne 5.9.1996.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
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