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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 dopravy obdržel dne 17. 11. 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, obracím se na Vás se žádosti o informaci, zda MČ Praha 10 plánuje navýšení
kapacit parkovacích míst na sídlišti Solidarity a v případě, že ano, tak jak? (Kde přesně
v jakých kapacitách?). Žádám o odpověď zpět na tento e-mail“.
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám tímto požadované informace
poskytujeme v následující formě: elektronicky na Vaši e-mailovou adresu formou textu
tohoto přípisu
Městská část Praha 10 si nechala v průběhu loňského a letošního roku zpracovat studii
„Navýšení parkovacích kapacit na území MČ Praha 10“, která se zabývá analýzou současného
stavu počtu parkovacích stání na území Městské části Praha 10 s návrhem míst na navýšení
parkovacích kapacit, a to včetně reálnosti jejich realizovatelnosti s ohledem na územní plán,
vlastnictví pozemku a předpokládanou poptávku po nových stáních.
Oblast Solidarity je specifická hustotou zástavby rodinných domů a přímo v dané lokalitě
nejsou místa vhodná k eventuální výstavbě parkovacích domů nebo pozemních parkovišť.
V dané studii bylo v docházkové vzdálenosti tohoto sídliště vyhodnoceno jako místo vhodné
k realizaci parkovacího domu stávající parkoviště podél ulice V Olšinách (parkoviště u OD
Billa). Na tuto plochu bude v následujícím období zpracovávána prověřovací technická
studie, která jednoznačně stanoví možnosti výstavby, počty parkovacích míst, technická
řešení apod.

V současné době tudíž nelze přesně specifikovat, zda a kdy bude stavba realizována,
případný její rozsah tj. počty míst a termín realizace.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem
umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

S pozdravem
Ing. Daniel Čech

vedoucí odboru dopravy
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