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

Amorci s.r.o.
Bělehradská 858/23
120 00 Praha 2
DS: dc4gw9a

Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-057633/2020
Vyřizuje linka: Bc. Ing. Hejná/437
V Praze dne: 17. 06. 2020
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
07. 06. 2020 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:
„V souladu se zákonem 106/1999 sb. § 2 O svobodném přístupu k informacím Vás žádám o:
-informaci zda je vydáno stanovení dopravního značení v ulici Sazečská 2 na dopravní značku V 12c, která je
v tomto místě v rozporu s tp 65 a tp 133 dle zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích. Pokud na
toto dopravní značení není vydáno stanovení, prosím o odstranění a pokud je stanovení vydáno prosím o úpravu
této dopravní značky dle tp 133.“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme elektronicky do datové
schránky formou textu tohoto přípisu:
Na základě Vaší žádosti sdělujeme, že Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor životního
prostředí, dopravy a rozvoje jako silniční správní úřad příslušný podle § 124 odst. 6 zákona číslo 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích (v platném znění) po písemném vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství
policie hlavního města Prahy, Odbor služby dopravní policie, oddělení dopravního inženýrství, Kongresová
1666/2, IČ 75151472 Praha 4, 140 00 ze dne 16. 12. 2019, vydala na základě žádosti majitele objektu VALEO
Autoklimatizace k. s., Sazačská 247/2, Praha 10 dne 17.12.2019 pod č.j. P10-136214/2019/SDO32/19 stanovení
dopravního značení 2x V12c (zákaz zastavení) a vodící čáry V4, jehož důvodem byla nemožnost vjezdu
nákladních vozidel do objektu. Realizace dopravního značení a jeho údržba je věcí žadatele.
Pro úplnost dodáváme, že v daném místě se nesmí parkovat i bez tohoto dopravního značení.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
S pozdravem
Bc. Martin Pecánek
vedoucí odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje
„podepsáno elektronicky“

„otisk úředního razítka“

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
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Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
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