
 

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

Žadatel: Společenstvo vlastníků jednotek Švihovská 550

IČO: 01613791

Adresa: Švihovská 550/17

Praha 4 — Písnice

PSČ: 142 00

Česká republika

, ' vl.! 1 Š ' ' .: ,?

V zastoupenízlng. Josef Makovský, Ph.D., předseda výboru SVJ Švihovská 550

Telefon: _

Předmět: Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 0 svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o zajištění dopravní

obslužnosti bytové výstavby na adrese Švihovská 550 po dobu stavebních

prací na komunikaci Kunratická spojka.

Vážená paní. vážený pane.

žádám Vás tímto o poskytnutí infomace dle zákona č. 106/1999 Sb.. o svobodném přístupu

k informacím. ve znění pozdějších předpisů. o způsobu zajištění dopravní obslužnosti bytové

výstavby v ulici Švihovská po dobu platnosti opatření obecné povahy _ stanovení přechodné

upravy provozu na pozemní komunikaci Kunratická spojka, čj. M11MP-1020203/2017/04/Da,

(dále jen ..opatření“), tj. v termínu plánovaně opravy od 3. července 2017 do 23. července

2017.

Podle informací dostupnych ve výše uvedeném opatření bude na pozemní komunikaci

Kunratieká spojka ve dnech 3. až 23. července 2017 probíhat oprava vozovky. Dále je

z opatření zřejmé. že ve dnech 15. a 16. července 2017 dojde k úplné uzavírce komunikace.

Přístup k bytové výstavbě na adrese Švihovská 550 je možný pouze přes komunikaci ústící na

Kunratickou spojku v úseku mezi ulicemi Vídeňská a Libušská. Průjezd do ulice Libušská je

znemožněn instalací závory a betonového zátarasu soukromým subjektem. Po této

komunikaci a návazně po Kunratické spojceje zajištěna dopravní obslužnost našich objektu a

znemožnění přístupu na Kunratickou spojku znamená významnou komplikaci v podobě

nedostupnosti výstavby pro složky integrovaného záchranného systému, svoz odpadu.

automobilové dopravy pro obyvatele na invalidním vozíku. . .atd.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti Vás žádám o sdělení. jakým způsobem bude zajištěna

dopravní obslužnosti bytové výstavby na adrese Švihovská 550 po celou dobu oprav

komunikace Kunratická spojka. obzvláště pak v období úplné uzavírky ve dnech 15. a 16.

Července 2017.



 

 

Pokud by dopravní obslužnost bytové výstavby na výše zmíněné adrese Švihovská 550 nebyla

zajištěna, byli bychom nuceni podat podnět k příslušnému soudu, včetně žádosti o dočasné

opatření.

V případě potřeby mne můžete kontaktovat prostřednictvím emailu

S díky a pozdravem

Ing. Josef Makovský, PhD.

předseda výboru SVJ Svihovská 550

Datum podání: 2.7.2017
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MESTSKA CAST PRAHA-LIBUS

Ú řad městské části — odbor životního prostředí a dopravy . *

Libušská 35
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Pan

Ing. Josef Makovský, Ph.D.

Předseda výboru SVJ

Švihovská 550/17

142 00 Praha 4 - Písnice

|_ J

Váš dopis zn. Naše č.j. Vyřizuje Praha

MC 1310 01773/2017 _ 4. 7.2017

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.. o svobodném přístupu k informacím ve znění p.p..

o zajištění dopravní obslužnosti bytové výstavby na adrese Svihovská 550 po dobu stavebních prací na
 

komunikaci Kunratická spojka

Od 3.7. 2017 do 23.7.2017 bude společnost EUROVIA CS. a.s.. Národní 10. Praha 1 provádět opravu

vozovky Kunraticke' spojky v úseku mezi ulicí Vídeňská a Libušská. Investorem akce je Technická

správa komunikací hl.m. Prahy a.s. Řásnovka 770/8. 110 00 Praha 1.

Opatření obecné povahy — stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci a Rozhodnutí o

povolení částečné a úplné uzavírky komunikace Kunraticka spojka vydal Odbor dopravních agend

Magistrátu hlavního města Prahy.

Dle informací zhotovitele (spol. EUROVIA) bude v termínu od 9.7. do 18.7.2017 znemožněn vjezd a

výjezd na Kunratickou spojku z lokality bytových domů ..Ekospol". Z tohoto důvodu budou v ulici

Švihovská odstraněny CITY BLOKY a ulice Švihovská bude od Libušské dočasně zprůjezdněna

za účelem připojení lokality bytových domů. Veškeré úpravy nutné ke zprůjezdnění komunikace

Švihovska' provede společnost EUROVIA CS. a.s.

Bankovní spojení:

In
gm

tajemník

Éra'coíště; K Lukám 664, 13007051121 4
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