
 

%

. Ú_ __ -, ,—

Městská část Praha Libuš j RAD MESTSKE LAST!

’
PRAHA-UB !:

Uřad městské části ' L Š

Libušská 35 DOŠLO .

142 00 Praha 4 I DNE; ! ll 08" 2018

i

l
V Praze, 14. 8. 2018 llng/k UW I! ocet istu/priloh!

_'_ __ _? Í\_j

48?)

L.—

Žádost o informaci podle 106/1999 Sb.

Vážení,

s odkazem na zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se na Vás obracíme

s žádostí o informací.

1. Rada MČ Praha Libuš přijala usnesení č. 84/2018, ve kterém je uvedeno:

Rada městské části Praha-Libuš:

Ad 3. konstatuje, že předpokládané napojení východním směrem na lokalitu Rezidence

Vrtilka je v současné době nerealizovatelné — viz příloha č. 1, groto souhlasí s napojením

na ulici K Vrtilce iako v současnosti iediným možným řešením - viz příloha č. 2.

1.1. Žádáme Vás o kopie všech dokladů, na základě kterých rada došla kzávěru, že

napojení východním směrem na lokalitu Rezidence Vrtilka je v současné době

nerealizovatelné.

2. Vodpovědi na žádost o informaci podle 106/1999 (dále ian) jsme obdrželi přípis

tajemníka úřadu, ve kterém je uvedeno:

Na přelomu měsíce března a dubnu 2018 se na pozemcích u Písnických zahrad

uskutečnila schůzka zástupců společností TSK hl. m. Prahy a.s., Eurovia CS a.s., p. Růžičky,

Q. starosty a 2. Ing. Cupala. Na místě byla představena situace dopravního řešení k

napojení plánovaně výstavby 8 RD, následně e—mailem zaslána k vyjádření MČ Praha—

Libuš..

Žádáme Vás o informaci

2.1. vjakém režimu se konala schůzka na pozemcích u Písnických Zahrad a zástupců

společností TSK hl. m. Prahy a.s., Eurovia CS a.s., p. Růžičky, p. starosty Koubka a p.

Ing. Cupala

2.2. zda byl z této schůzky pořízen jakýkoli písemný zápis (či jiný záznam) a vyhotovena

prezenční listina. Pokud ano, pak Vás žádáme o kopii tohoto zápisu (záznamu) a

prezenční listiny.

2.3. zda, bylo radě MČ předloženo nějaké doložitelné odůvodnění žadatele, proč

nemůže

realizovat doporučené napojení jižním a východním směrem na lokalitu Rezidence

Vrtilka. (doporučení radního pro životní prostředí, dopravu a výstavbu ing.

Macháčka, jak má společnost Spiruz Global řešit dopravní obslužnost ke

svým budoucím záměrům, adresované pí. Parobkové, vminulosti člen

představenstva)
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3. Na osobní a písemný dotaz Ing. Partla adresovaný zodpovědnému radnímu, jak bude

podle usnesení rady 84/2018 řešena dopravní obslužnost z pozemku 61/1 společnosti

Spiruz Global a.s., když komunikace je dopravně vymezena pouze pro pěší a cyklistický

provoz odpověděl radní Ing. Macháček dne 9.8.2018, že:

Dopravní obslužnost bude řešena ulici K Vrtilce jižním směrem ". Tato dodatečná odpověď

je nesrozumitelná, ve vtahu k usnesení 84/2018 zcela nejasná a nekoresponduje

s přílohou č. 2 Usnesení 84/2018

3.1. Žádáme Vás proto o informaci, jak je, podle usnesení rady 84/2018, schválena

dopravní obslužnost k pozemku 61/1 ulicí KVrtiIce, když tato ulice je vdaném

vv;

úseku v ÚSES dopravně vymezena pouze pro pesr a cyklistický provoz.

4. Vprůběhu června došlo na pozemcích 53/21, 54, 55, vše vmajetku MHMP a 53/20

MHMP, ve svěřené správě MČ Libuš došlo kvymýcení menších stromů a keřů kolem

cesty vbiokoridoru ( jasany, dřín, hloh, šipek), úsek mezi křižovatkou Velká Lada a

propustek jižně, v úrovní RD p.č. 51/3.

Žádáme Vás o informaci

4.1. zda má MČ Praha Libuš k dispozici jakoukoli objednávku, případné jiné doložitelné

zadání k provedení mýcení stromů a keřů na těchto pozemcích ÚSES v dané době.

Pokud ano, pak Vás žádáme o kopii této objednávky, či jiného zadání a účetních

dokladů za provedené práce.

Odpověď na tuto žádost o informaci zašlete laskavě pouze elektronicky do naší datové

schránky.

Za vyřízení žádosti Vám předem děkujeme.

S pozdravem

Mgr. Daniela Partlová,_

předsedkyně Sdružení pro životní prostředí Stromy, z.s., IČO: 69345902



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ

Ing. Jindřich Sochůrek

Úřad městské části Praha-Libuš . ,

tajemník

Libušská 35/200

142 00 Praha 4 - Libuš

Vážená paní

Mgr. Daniela Partlová

Sdružení pro životní prostředí Stromy z.s.
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Váš dopis zn. ze dne Naše č.j. Vyřizuje Praha-Libuš

2154/2018 p. Sochůrek 29. srpna 2018

Věc: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Vážená paní magistro,

dovoluji si Vám odpovědět na Váš dopis ze dne 14. srpna 2018, vedený na ÚMČ Praha-Libuš pod

číslem jednacím 2154/2018 týkající se zaslání informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném

přistupu k informacím.

Kjednotlivým bodům Vašeho dopisu:

1.1. žádáme Vás 0 kopie všech dokladů, na základě kterých rada došla k závěru, že napojení

východním směrem na lokalitu Rezidence Vrtilka je v současné době nerealizovatelné.

Rada MČ k tomu došla na základě skutečnosti, že propojení přes plochu S05 bylo zamítnuto

stavebním úřadem.

2.1 v jakém režimu se konala schůzka na pozemcích u Písnických Zahrad a zástupců

společností TSK hl. m. Prahy a.s., Eurovia CS a.s., p. Růžičky, p. starosty Koubka a p. Ing.

Cupala

Jakési místní šetřenípřed zahájením rekonstrukce ulice Libušské v Písnici.

2.2 zda byl z této schůzky pořízen jakýkoli písemný zápis (či jiný záznam) a vyhotovena

prezenční listina. Pokud ano, pak Vás žádáme () kopii tohoto zápisu (záznamu) a prezenční

listiny.

Zápis proveden nebyl.

2.3 zda bylo radě MČ předloženo nějaké doložitelné odůvodnění žadatele, proč nemůže

realizovat doporučeně napojení jižním a východním směrem na lokalitu Rezidence Vrtilka.

(doporučení radního pro životní prostředí, dopravu a výstavbu ing. Macháčka, jak má

společnost Spiruz Global řešit dopravní obslužnost ke svým budoucím záměrům, adresované pí.

Parobkově, v minulosti člen představenstva)

Dttojako bod 1.1.

3.1 žádáme Vás proto o informaci, jak je, podle usnesení rady 84/2018, schválena dopravní

obslužnost k pozemku 61/1 ulici K Vrtilce, když tato ulice je v daném úseku v ÚSES

dopravně vymezena pouze pro pěší a cyklistický provoz.

Platí současná dopravní obslužnost, tj. odjihu ulicíK Vrtilce. Jedná se a dlouhodobý stav neboť
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dlouhodobě k danému pozemku žádnájiná komunikace nevede. Vymezenípro pěší a cykloprovoz

bude možnépouze vpřípadě, že roztříštěná výstavba různých soukromých investorů povede

k logickému převedení automobilové dopravy východním směrem.

4.1 zda má MČ Praha Libuš k dispozici jakoukoli objednávku, případně jiné doložitelné

zadání k provedení mýcení stromů a keřů na těchto pozemcích ÚSES v dané době. Pokud

ano, pak Vás žádáme o kopii této objednávky, či jiného zadání a účetních dokladů za

provedené práce

OŽPD ÚMČ Praha—Libuš neobjednával kácení stromů a keřů _ na uvedených pozemcích,

proto nemá k dispozici objednávku kprovedení těchto prací. Uvedenépozemkyparc. č. 53/21,

54 a 55 všechny v kú. Písnice nejsou svěřeny do správy městské části Praha-Libuš.

S pozdravem

Ing Jindřich Sochůrek

tajemník


