Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje
Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-067703/2020
Vyřizuje linka: Šimonová / 384
V Praze dne: 3. 7. 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
25. 6. 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:
„Žádám o zaslání kompletní kopie spisového materiálu (včetně veškerých příloh) vztahujícího se k povolení
zvláštního užívání komunikace - vyhrazeného parkovacího stání pro fyzické nebo právnické osoby na adrese
Středová 3197/10, Praha 10, resp. k pozemku parc. číslo 4289/1, kat. území Strašnice, vedeného výše uvedeným
správním orgánem ve lhůtě do 15 dnů (§ 14 odst. 5 písm. d) InfZ). Kopii spisového materiálu odešlete
přednostně elektronicky na níže uvedený e-mail (není nutná listinná forma). V případě, že správní orgán nevedl
řízení v této věci, nebo řízení bylo ukončeno jinak než Povolením, případně je probíhajícím, pak o sdělení této
informace. V tomto případě žádám o tuto informaci v listinné podobě.“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme elektronicky do uvedené
e-mailové schránky formou textu tohoto přípisu a současně i v listinné podobě na adresu trvalého pobytu.
K Vašemu dotazu sdělujeme, že ÚMČ Praha 10 nevedl řízení a ani nepovolil vyhrazené parkovací stání na
adrese Středová 3197/10, Praha 10.
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 razítka“

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Úřední hodiny:

tel.: +420 267 093 384

Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

fax: +420 267 093

IČ: 00063941

Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

e-mail: posta@praha10.cz
www.praha10.cz

