Úřad městské části Praha 10
Odbor kontroly a komunikace
Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-078068/2020
Vyřizuje linka: Kosmel/514
V Praze dne: 3. 8. 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 kontroly a komunikace obdržel dne
8. 7. 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:
,,Dobrý den, rád bych dostal odpověď na následující otázky:
1) nastala nějaká změna v organizační struktuře úřadu MČ od ledna t. r.? Prosím případně po měsících
uvést od ledna do dnešních dnů jaká místa byla zrušena, jaká nově vytvořena.
2) pokud došlo k rušení míst, byl úředník (úřednice) na daném postu přeřazen na jiný post, či byl ukončen
poměr z důvodu restruktualizace? O jaká místa šlo, kde byl rozvázán poměr? Využívá někdo ze
zrušených pozic ochrannou lhůtu, respektive kupříkladu odchod na mateřskou, rizikové těhotenství
atp.? Byla zrušena pozice někomu, kdo se nacházel na mateřské dovolené, či v rizikovém těhotenství?
Nebavím se o konkrétním jménu, zajímá mne skutečnost ano, či ne.
3) Paní starostka v otázkách zvyšujícího se zadlužení v kontextu se zvýšením nájmů v obecních bytech
nájemníky odkázala na to, aby o pomoc namísto radnice žádali stát skrze Úřad práce. A aby dávkami
uhradili vzniklé dluhy na nájemném. Doporučení paní starostky Chmelové je v ostrém kontrastu s jejími
projevy v Senátu ČR (kde působí jako senátorka nominovaná lidovci – koaliční stranou vedení radnice,
tyto vystoupení jsou zdokumentovány!), v nichž sama upozorňuje na to, že na pozdější úhrady splátek
nebudou mít nájemníci dostatek financí a budou ohroženi zadlužením a následným vystěhováním. De
facto radnice sama odkazuje nájemníky výhradně na pomoc státu, přestože právě radnice je prvním
kontaktním místem občana se státem, a tedy by měla s nabídkou pomoci svým obyvatelům přijít
primárně právě ona. Do obdobně těžké životní situace dostala radnice P10 navýšením daně
z nemovitostí o 100 % též vlastníky nemovitostí. Jak mám jako občan tento nesourod informací a názorů
chápat? Ví paní starostka, jak dlouho se v průměru čeká na vyřízení podpory od státu a jaké výše
dosahuje?
4) máte informaci o tom, kolik MČ zvýšilo nájemné v obecních bytech v době koronakrize? Byl úřad
seznámen s oběžníkem, či lépe doporučením ministerstev nezvyšovat nájemné a tím více nezatěžovat
občany? Konec konců tato informace zazněla v pořadu Reportéři ČT, proto mne zajímá vaše reakce.
5) v kontextu s bodem 3 jsou i veliké fronty před ÚP. Je to v přímé spojitosti s větší finanční zátěží občanů
Prahy 10. Jak hodlá ÚMČ na tento stav reagovat? Jde o pouhé nabídnutí splátek, či konzultací?

6) prosím informaci o současném stavu úvah a realizací v kontextu s rekonstrukcí radnice, či výstavbou
nové radnice. Máte rozpočet? Nebo odhad? Byl nějaký odhad předkládán již dříve, kupříkladu v době,
kdy bylo současné vedení, tedy koalice Vlasta, Piráti a ODS v opozici? Pokud ano, o jaké sumě a jakém
řešení se hovořilo? Výstavba nové, rekonstrukce stávající? A za kolik peněz?
7) s ohledem na již spouštěnou výstavbu modrých zón, byla nějakým způsobem řešena situace
s parkováním, tedy záměr výstavby velkokapacitních parkovacích domů? Kde? Kolik? Jaká kapacita a
s jakým časovým výhledem výstavby? Je zde odhad kolik parkovacích míst navíc získá Praha 10 míst
díky modrým zónám? Případně se předpokládá naopak ubrání stávajících míst, tedy snížení kapacit?
Pokud ano, o kolik?
Děkuji“
Vzhledem k tomu, že pro vyřízení Vaší žádosti byla třeba konzultace s ostatními odbory Úřadu městské
části Praha 10, prodloužil povinný subjekt lhůtu podle § 14 odst. 7 písm. c) InfZ o 10 dní, tj. do 3. 8.
2020. Informace o prodloužení lhůty byla ze strany povinného subjektu vypravena dne 22. 7. 2020, a
to přípisem č.j.: P10-074461/2020.
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě
na Vaši emailovou adresu formou textu tohoto přípisu.
K otázkám pod bodem 1):
„Nastala nějaká změna v organizační struktuře úřadu MČ od ledna t. r.?“
Ano od ledna t.r. byly změny v organizační struktuře Úřadu městské části Praha 10 (dále jen „ÚMČ“)
zrealizovány.
ÚMČ je pověřen plněním široké škály úkolů, přičemž tyto se soustavně (částečně) mění. K jejich
efektivnímu plnění je třeba flexibilně reagovat mj. na vnější jak legislativní, tak společenské a jiné vlivy.
Struktura úřadu tak z povahy věci nemůže být neměnná, prochází soustavě (byť třeba dílčími) změnami
za účelem hledání optimálního uspořádání s cílem co nejefektivněji využít pracovní síly zaměstnanců a
zajistit co nejhladší fungování.
„Prosím případně po měsících uvést od ledna do dnešních dnů jaká místa byla zrušena, jaká nově
vytvořena.“
usnesení RMČ Praha 10 (dále jen „RMČ“) leden – březen 2020:
nedošlo k žádné změně organizační struktury
usnesení RMČ duben 2020
zrušena jedna pracovní pozice řidič v oddělení autodopravy a pojízdného úřadu v Odboru
hospodářské správy (OHS) ÚMČ
zřízena pracovní pozice energetik/energetička v přímé řídící pravomoci vedoucí/ho Odboru
hospodářské správy (OHS) ÚMČ
usnesení RMČ květen 2020
zrušena jedna pracovní pozice referent/ka kontroly a operativní evidence v referátu daní a kontroly SF
v oddělení evidence hospodářské činnosti v Odboru ekonomickém (OEK) ÚMČ
zřízena pracovní pozice právník/právnička v oddělení právním v Kanceláři starostky (KS) ÚMČ

usnesení RMČ červen 2020
zrušena pracovní pozice právník v oddělení právních činností a veřejných zakázek Odboru bytů a
nebytových prostor (OBN) ÚMČ
zrušena pracovní pozici vedoucí oddělení koordinačních činností Odboru majetkoprávního (OMP)
ÚMČ
zrušena pracovní pozice vedoucí referátu koordinačních činností v oddělení koordinačních
činností Odboru majetkoprávního (OMP) ÚMČ
zrušena pracovní pozice referent/ka referátu koordinačních činností v oddělení koordinačních
činností Odboru majetkoprávního (OMP) ÚMČ
zrušena pracovní pozice referent/ka správy majetku v oddělení provozně-ekonomickém v Odboru
hospodářské správy (OHS) ÚMČ
zrušena pracovní pozice referent/ka BOZP v oddělení technické správy a služeb v Odboru
hospodářské správy (OHS) ÚMČ
zrušena pracovní pozice ekonom/ka v oddělení veřejné podpory v Odboru kultury a projektů(OKP)
ÚMČ
zrušena pracovní pozice vedoucí referátu dotací v oddělení veřejné podpory v Odboru kultury a
projektů (OKP) ÚMČ
zrušena pracovní pozice vedoucí Odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje (OŽD) ÚMČ
zrušena pracovní pozice koordinátor/ka cyklistické dopravy v referátu ekonomiky a technického
dozoru v Odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje (OŽD) ÚMČ
zrušena pracovní pozice vedoucí/ho oddělení státní správy – životní prostředí a doprava v Odboru
životního prostředí, dopravy a rozvoje (OŽD) ÚMČ
zrušena pracovní pozice právník v oddělení státní správy – životní prostředí a doprava v Odboru
životního prostředí, dopravy a rozvoje (OŽD) ÚMČ
zrušena pracovní pozice právník - přestupky v oddělení státní správy - životní prostředí a doprava v
Odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje (OŽD) ÚMČ
zrušena pracovní pozice referent/ka referátu komunikací v oddělení státní správy – životní prostředí a
doprava v Odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje (OŽD) ÚMČ
zřízena pracovní pozice asistent/ka v přímé řídící působnosti vedoucího Odboru hospodářské
správy (OHS) ÚMČ
zřízena pracovní pozice referent/ka – archiv v referátu archivu v oddělení technické správy a
služeb v Odboru hospodářské správy (OHS) ÚMČ jednu pracovní pozici
zřízena pracovní pozice ekonom/ka odboru v přímé řídící pravomoci vedoucí/ho Odboru kultury a
projektů (OKP) ÚMČ

zřízena pracovní pozice koordinátor/ka a metodik/čka dotací v oddělení veřejné podpory v Odboru
kultury a projektů (OKP) ÚMČ
zřízena pracovní pozice vedoucí/ho oddělení životního prostředí v Odboru životního prostředí a
územního rozvoje (OŽR) ÚMČ
zřízena pracovní pozice právník v oddělení životního prostředí v Odboru životního prostředí a
územního a rozvoje (OŽR) ÚMČ v přímé řídící pravomoci vedoucí/ho oddělení životního prostředí
v Odboru životního prostředí a územního a rozvoje (OŽR) ÚMČ
zřízena pracovní pozice koordinátor/ka údržby městské zeleně v oddělení městské zeleně a čistoty
v Odboru životního prostředí a územního rozvoje (OŽR) ÚMČ
zřízena pracovní pozice referent/ka údržby městské zeleně v oddělení městské zeleně a čistoty v
Odboru životního prostředí a územního rozvoje (OŽR) ÚMČ
zřízena pracovní pozice referent/ka referátu posuzování PD, kontroly komunikací a inženýrských sítí
v oddělení státní správy – životní prostředí a doprava Odboru životního prostředí a územního
rozvoje (OŽR) ÚMČ
zřízena pracovní pozice vedoucí Odboru životního prostředí a územního rozvoje (OŽR) ÚMČ
zřízena pracovní pozice vedoucí Odboru dopravy (ODO) ÚMČ
zřízena pracovní pozice vedoucí oddělení místní dopravy v Odboru dopravy (ODO) ÚMČ
zřízeny dvě pracovní pozice referent/ka oddělení místní dopravy v Odboru dopravy (ODO) ÚMČ
zřízena pracovní pozice vedoucí referátu ZPS v Odboru dopravy (ODO) ÚMČ
zřízeno pět pracovních pozic referentů/tek registrace vozidel v referátu ZPS v Odboru dopravy
(ODO) ÚMČ
zřízena pracovní pozice administrativně ekonomický referent/ka v přímé řídící pravomoci
vedoucí/ho Odboru dopravy (ODO) ÚMČ
zřízeny čtyři pracovní pozice – administrace přestupků ZPS v referátu právním v Odboru dopravy
(ODO) ÚMČ
zřízeny dvě pracovní pozice referenti/tky - přestupky v referátu právním v Odboru dopravy (ODO)
ÚMČ
zřízeny dvě pracovní pozice právníci - přestupky ZPS v referátu právním v Odboru dopravy (ODO)
ÚMČ
zřízena pracovní pozice právník silniční správní řád v referátu právním v Odboru dopravy (ODO)
ÚMČ
usnesení RMČ červenec 2020
zrušena pracovní pozice vedoucí/ho oddělení pedagogicko-organizačního v Odboru školství (OŠK) ÚMČ

zřízena pracovní pozice asistent/ka v Odboru školství (OŠK) Úřadu městské části Praha 10 v přímé řídící
pravomoci vedoucí/ho Odboru školství (OŠK) ÚMČ
K otázkám pod bodem 2):
„Pokud došlo k rušení míst, byl úředník (úřednice) na daném postu přeřazen na jiný post, či byl
ukončen poměr z důvodu restruktualizace?“
Celkem došlo k pěti výpovědím z důvodů uvedených v ustanovení § 52 písm. c) zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění předpisů pozdějších. Ve dvou případech došlo k podpisu dohody o změně
sjednaných pracovních podmínek – změna druhu práce. Ve třech případech, po absolvování
příslušných výběrových řízení, byli úředníci jmenováni do jiných pracovních pozic. V této souvislosti
nutno upozornit, že část rušených pracovních pozic byla aktuálně neobsazených.
„O jaká místa šlo, kde byl rozvázán poměr?“
vedoucí oddělení koordinačních činností Odboru majetkoprávního (OMP) ÚMČ
referent/ka správy majetku v oddělení provozně-ekonomickém v Odboru hospodářské správy (OHS)
ÚMČ
referent/ka BOZP v oddělení technické správy a služeb v Odboru hospodářské správy (OHS) ÚMČ
koordinátor/ka cyklistické dopravy v referátu ekonomiky a technického dozoru v Odboru životního
prostředí, dopravy a rozvoje (OŽD) ÚMČ
vedoucí/ho oddělení pedagogicko-organizačního v Odboru školství (OŠK) ÚMČ
„Využívá někdo ze zrušených pozic ochrannou lhůtu, respektive kupříkladu odchod na mateřskou,
rizikové těhotenství atp.?“
V jednom případě jde o pracovní neschopnost- zde může být výpověď předána až po ukončení pracovní
neschopnosti.
„Byla zrušena pozice někomu, kdo se nacházel na mateřské dovolené, či v rizikovém těhotenství ?“
Ano, byla zrušena jedna pracovní pozice v rámci pracovní neschopnosti z důvodu rizikového
těhotenství – v tomto případě může být výpověď předána zaměstnankyni až po jejím návratu z
rodičovské dovolené (do té doby je neustále v pracovním poměru vůči ÚMČ), pokud poté nedojde
k dohodě zaměstnavatele a zaměstnankyně a následnému zařazení zaměstnankyně na jinou pracovní
pozici. Rovněž tak v minulých kalendářních letech došlo k obdobným rušením pracovních pozic.
Zaměstnankyně, které nyní čerpají rodičovskou dovolenou, jsou neustále v pracovním poměru k ÚMČ,
až do doby jejich návratu z rodičovské dovolené tak, jak je uvedeno výše.
K otázkám pod bodem 3):
Paní starostka kontinuálně informuje o roli státu, potažmo Ministerstva práce a sociálních věcí, Úřadu
práce ČR (dále jen „ÚP) a samosprávy v oblasti bydlení. Zatímco ÚP řeší mj. agendu příspěvků na
bydlení, ÚMČ má coby samospráva jiné úkoly, a rovněž také jiné možnosti, kterých se snaží maximálně
využívat. Již přes rok například provozuje Kontaktní centrum bydlení, kde svým občanům poskytuje
individuální poradenství, a v případě potřeby jim dá kontakt na další vhodné služby, ať už se jedná o
zmíněný ÚP nebo například sociální pracovníky. Nad rámec zákona pak ÚMČ umožňuje až 18ti měsíční

splátkový kalendář v případě dluhů na nájemném v obecních bytech, který obyvatelům výrazně
pomůže v překonání aktuální finanční nouze, ocitnou-li se v ní.
Žádná doporučení paní starostky nejsou v rozporu s jejími vystoupeními v Senátu, kde upozornila na
nástrahy stávajícího systému, a všem zájemcům pak individuálně radila, jak o státní příspěvek naopak
nepřijít. Tím, že o žádný nesoulad nejde, je odpovězeno i na Vaši podotázku „Jak mám jako občan tento
nesourod informací a názorů chápat?“. Coby předsedkyně senátního Podvýboru pod bydlení paní
starostka dobře zná komplexně celou problematiku, jsou jí tedy známy i výše podpory v této oblasti a
průměrné lhůty jejího vyřízení.
Pro dokreslení situace a nad rámec Vašeho dotazu níže uvádíme jeden z mailů, který paní starostka
poslala občance:
„Vážená paní XY,
uvědomujeme si, že pro mnoho našich nájemníků mohla nastat nelehká životní situace v souvislosti
s pandemií koronaviru. Dovolte, abych Vás informovala, že v nejbližší době obdržíte dopis od MČ Praha
10, kde Vás budeme informovat o možnosti uzavřít splátkový kalendář na placení nájemného vč.
odpuštění penále, proto zde nebudu uvádět podrobnosti.
Ráda bych Vám přidala svoji osobní radu. Pokud prokazatelně Vaše příjmy klesly v souvislosti s
pandemií koronaviru tak, že nemůžete platit nájemné, máte nárok na státní sociální podporu ve formě
příspěvku na bydlení, o který se žádá na Úřadu práce.
Výše příspěvku na bydlení se dle zákona stanovuje na základě doloženého příjmu a vynaložených
nákladů na bydlení. Žádost lze podávat vždy za uplynulé čtvrtletí, tzn. za 2Q 2020 (duben, květen,
červen) žádáte do konce července.
Pokud ale uvažujete, že budete platit méně či dokonce platby odkládat (neplatí to pro zálohy na služby),
bych Vás chtěla upozornit, že pokud nezaplatíte nájemné za 2Q, přicházíte o možnost získat v plné výši
příspěvek na bydlení, protože se vypočítává pouze z uhrazených nákladů na bydlení.
Jak z toho ven? Můžete si požádat o jednorázovou dávku mimořádná okamžitá pomoc u Úřadu práce,
která je až 50.000 Kč. Z té nájem uhradíte a následně si za 2Q v červnu požádejte o příspěvek na bydlení,
což už je opakující dávka, která Vám dá jistotu, že to finančně zvládnete do doby, než se budete mít
opět dostatečné příjmy.
Přeji Vám pevné zdraví a věřím, že tuto nelehkou situaci společně zvládneme!“
K otázkám pod bodem 4):
ÚMČ nmá informaci o tom, o kolik došlo ke zvýšení nájemného v obecních bytech v době koronakrize.
Úřad byl seznámen s Nařízením vlády ze dne 23. 4. 2020, kterým se stanoví cenové moratorium
nájemního z bytů. Dle § 2 Nařízení nájemné z bytu nelze po dobu ode dne účinnosti tohoto Nařízení
do dne skončení mimořádného opatření při epidemii zvyšovat. § 3 Nařízení toto nařízení nabývá
účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Úřad byl seznámen i se zákonem č. 209/2020 Sb., ze dne 22. 4. 2020, o některých opatřeních ke
zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování
bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti
s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

Nad rámec dotazu žadatele povinný subjekt sděluje, že zvýšení nájemného v pronajatých obecních
bytech na dobu neurčitou bylo schváleno Radou městské části Praha 10 Usnesením č. 2 ze dne 6. 1.
2020 a to od 1. 4. 2020, což není v rozporu s výše uvedeným nařízením vlády.
Dále povinný subjekt nad rámec dotazu žadatele sděluje, že Usnesením Rady městské části Praha 10 č.
269 ze dne 2. 4. 2020 bylo schváleno, že z důvodu vyhlášení nouzového stavu vyhlášeného na základě
usnesení Vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 194 z důvodu ohrožení veřejného zdraví
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) a následných přijatých
karanténních opatření s tím souvisejících, nebude ÚMČ účtovat nájemcům bytů úroky z prodlení za
případné opožděné finanční plnění plateb nájemného za období od 12. 3. 2020 do 30. 9. 2020, ani
nebude z tohoto důvodu přistupovat k výpovědím příslušných smluv a ani k jiným sankcím. Nájemce
může podat žádost o odklad placení nájemného s řádným odůvodněním, kterou je možné podat do
30. 9. 2020.
Co se týká pořadu Reportéři ČT, konkrétně na reportáž z 29. 6. 2020 věnovanou nájmům v Praze 10
jsme reagovali prostřednictvím mailu tiskového mluvčího ÚMČ přímo panu šéfredaktorovi Wollnerovi.
Zásadní pasáže mailu, v němž poukazujeme mj. na tendenčnost, značně zavádějící, nepodložená a
nepravdivá tvrzení, lze najít i na našem webu viz níže uvedený odkaz:
https://praha10.cz/uvadimenapravoumiru#Report%C3%A9%C5%99i%20%C4%8CT
K otázkám pod bodem 5):
ÚP spadá do gesce Ministerstva práce a sociálních věcí, nikoliv ÚMČ, který nemá žádný vliv na jeho
fungování, a tedy ani na fronty před jejími kontaktními pracovišti. Tudíž na tuto skutečnost není ÚMČ
oprávněn ani nijak reagovat. Co se týká činnosti ÚMČ (Vaše podotázka „Jde o pouhé nabídnutí splátek,
či konzultací?“), na toto odpovídáme u otázky č. 3.
Nad rámec dotazu upozorňujeme, že o přímé souvislosti „větší finanční zátěže občanů Prahy 10“ a front
na ÚP nemáme žádné informace.
K otázkám pod bodem 6):
V současnosti je řešena rekonstrukce stávajícího objektu radnice ÚMČ. Rekonstrukce radnice ÚMČ je
nyní ve fázi zpracování kompletní projektové dokumentace. Rozpočet stavby v tuto chvíli zpracován
není a bude znám až po dokončení dokumentace pro provedení stavby.
Dle Zadávací studie pro potřeby výběru zpracovatele projektových prací a inženýrské činnosti s názvem
„REKONSTRUKCE RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10“, která byla zpracována společností SUNCAD,
s.r.o. v 08/2017, je výsledná cena odhadovaných investičních nákladů na realizaci vlastní stavby
rekonstrukce objektu stanovena na 565 mil. Kč (bez DPH).
V minulosti se rekonstrukce radnice či výstavby nové budovy řešila několikrát, nikdy však nedospěla
do fáze, kdy by bylo možné stanovit přesné finanční náklady záměru.
STUDIE REKONSTRUKCE BUDOVY ÚŘADU MČ PRAHA 10, Vršovická 68, ARCHITEKTONICKÁ OBJEMOVÁ
STUDIE zpracovaná společností d-plus projektová a inženýrská a.s. z 12/2013 stanovila odhad
investičních nákladů na částku 734 mil Kč (v případě etapizace rekonstrukce navýšení nákladů o cca 35%, cca 26 - 44 mil včetně DPH).

Náklady na realizaci výstavby nové radnice v rámci Centra Strašnic na pozemcích svěřených městské
části Praha 10 byly Objemovou studií nové radnice v Praze 10 zpracovanou společností d-plus
projektová a inženýrská a.s. z 12/2013 odhadovány na 1018 mil. Kč.
K otázkám pod bodem 7):
ÚMČ v oblasti řešení problematiky parkování nespoléhá pouze na zavedení zón placeného stání.
Z tohoto důvodu bylo vytipováno několik desítek lokalit pro možnou výstavbu velkokapacitních
parkovacích kapacit. Tato místa následně prošla základní analýzou z hlediska možnosti realizace.
V rámci prověřování došlo k výběru 12 lokalit s největším potenciálem. Jedná se o níže uvedené
lokality:













Petrohradská
Brigádníků
Sobotecká
Kodaňská – Novorossijská
Bulharská – Tolstého – Na Mičánkách – Ruská
Dřevčická – Káranská
Jahodová
V Olšinách u OD Billa
Kubánské nám. – Na Hroudě – Na Stezce
Nučická – Krupská
Ostružinová
V Úžlabině

Aktuálně v rámci prvních dvou lokalit (Jahodová, V Olšinách u OD Billa) bude zadáno zpracování
technické prověřovací studie. Jejím výstupem bude mimo jiné i počet míst pro parkování, které zde
bude možné realizovat. V současnosti je počítáno s rozpětím cca 450 – 570 parkovacích míst. Na
základě této studie bude definitivně rozhodnuto o realizaci. Vlastní zahájení výstavby objektů bude
závislé na délce povolovacího procesu, který nelze dopředu určit.
Proces zavádění zóny placeného stání není dokončen. Povinný subjekt tak konstatuje, že odhadem
ohledně přírůstku či úbytku parkovacích míst nedisponuje. Toto nebude zcela možné ani po zpuštění
zóny. V rámci tohoto procesu bude totiž řešeno jen povolání parkování na legálních místech.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
S pozdravem
Mgr. Tomáš Kosmel
vedoucí odboru kontroly a komunikace
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