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V Kolíně dne 27.7.2020

Úřad městské části Praha — Libuš
Libušská 35/200
142 00 Praha 4

Žadatel:

Vaše sp. zn.:

nepředchází

Naše sp. zn.:

2 AC 127/2019

Kopecký Hála & Co., advokátní kancelář s.r.o., IČO: 07542674
sídlo Plynárenská 671, Kolín IV, 280 02 Kolín

Věc:

Žádost o poskytnutí informace dle základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím

DATOVÁ ZPRÁVA
Přílohy dle textu

Kopecký Hála & Co., advokátní kancelář s.r.o., IČO: 07542674
sídlo Plynárenská 671, Kolín IV, 280 02 Kolín | pobočka Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 302765
tel. +420 723 428 001 | fax +420 272 049 113 | e--mail
\
bankovní spojení: 1151257000/2700

|

5337702369/0800

Vážení,

dovolujeme se na Vás obrátit 5 následující žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím (dále jen „Zákon").

Na pozemku parc. č. 990/6, orná půda, zapsaného na LV č. 138 v k.ú. Písnice u Katastrálního úřadu pro

hlavní město Praha, Katastrální pracoviště Praha (dále jen „Pozemek") se vblízkosti jeho hranice
s pozemkem parc. č. 990/8 v k. ú. Písnice nachází bílá závora s červenými pruhy, která omezuje příjezd
motorových vozidel na Pozemek. V příloze pro upřesnění zasíláme dvě fotografie.

Ve smyslu Zákona si tak tímto dovolujeme požádat o poskytnutí následujících informací vztahujících se
k umístění závory přes Pozemek:

1)

Zda je Vašemu úřadu známo, že je závora na Pozemku umístěna.

2)

Zda byla závora na Pozemek umístěna z rozhodnutí příslušného odboru Vašeho úřadu, a pokud
ano, z jakého důvodu.

3)

Zda bylo příslušným odborem Vašeho úřadu vydáno povolení pro umístění závory přes
Pozemek, a pokud ano, na základě jakých podkladů.

4)

Zda je Vašemu úřadu známo, kým byla závora na Pozemek umístěna a z jakého důvodu.

5)

Zda bylo při případném rozhodování o umístění závory / souhlasu s umístěním závory na
Pozemku příslušným odborem Vašeho úřadu vyžádáno stanovisko spoluvlastníků Pozemku a
pokud ano, tak kdy, jakou formou a jaká byla jejich reakce.

6) Zda je Vašemu úřadu známo, kdo všechno disponuje klíči ocl závory umístěné na Pozemku a
zjakého titulu.

Zároveň si dovolujeme požádat o zaslání veškerých rozhodnutí, která s umístěním závory na Pozemku
souvisí.

Předem děkujeme za spolupráci a odpovědi a příslušné podklady prosíme zaslat do mé datové schránky.

S pozdravem

Kopecký Hála & Co., advokátní kancelář s.r.o.
v. 2. Mgr. Ondřej Hála, advokát ajednatel
společnosti
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ
Úřad městské části Praha-Libuš

.

Libušská 35

142 00 PRAHA 4 - LIBUŠ
Kopecký Hála & Co.
Advokátní kancelář s.r.o.

Plynárenská 671
280 02 Kolín IV

IČO: 07542674

Váš dopis značka/ze dne
2 AC 12 7/2019/ 2 7. 7. 2020

Naše č. j.
1993/2020

Vyřizuje
Z. Kuryviálová

Praha
10.8.2020

Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím

Na základě Vaší žádosti, doručené dne 28. července 2020 Úřadu městské části Praha-Libuš, vedená pod č. j.
1993/2020, o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů, ve věci závory umístěné na pozemku parc.č. 990/8 v k.ú. Písnice Vám sdělujeme:

1. ÚMČ Praha-Libuš je známo umístění závory na pozemku parc.č. 990/8 v k.ú. Písnice.
2. Závora nebyla na pozemek umístěna na základě rozhodnutí odboru Úřadu MČ Praha-Libuš.

3. K umístění stavby komunikace na pozemcích parc.č. 990/8 a 990/6 v k.ú. Písnice Včetně závory se
vyjádřila Rada městské části svým usnesením č. 120/2010 ze dne 18.5.2010. K umístění závory vydal
souhlas odbor dopravy UMC Praha 12 pod značkou P12 20963/2010-OD/Ba dne 29.6.2010.
Usnesení Rady MČ č. 120/2010 ze dne 18.5.2010 a souhlas odboru dopravy ÚMČ Praha 12 ze dne
29.6.2010 přikládáme.
4. Úřadu MČ Praha—Libuš není známo: kým byla závora na pozemek umístěna (fyzicky), souhlas s osazením
závory vydával odbor dopravy UMC Praha 12 pro stavebníka, paní Reginu Netolickou.
5.

Není nám známo.

6. Není nám známo, kdo disponuje klíči od závory.

S pozdravem
Ing. Jindřich Sochůrek
tajemník UMČ Praha-Libuš
Přílohy:
„
- Usnesení Rady MC č. 120/2010 ze dne 18.5.2010
- souhlas s umístěním závory ze dne 29.6.2010

Městská část Praha
— Libuš
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UŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

In . Milan Melicher

2.6.2010

NAŠE ZNAČKA

wřuzum / LINKA

P12 20963/2010—0D/Ba

Baštová

PRAHA/DATUM

29.6.2010

VĚC

Souhlas se stanovením místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v Praze

4 — Pisnici

Úřad MČ Praha 12, odbor dopravy, příslušný podle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhl. č.
55/2000 Sb. hl. m.
Prahy, ve znění p. p., kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, po písemném vyjádření Policie
ČR, Krajského
ředitelství policie hl. m. Prahy, odboru služby dopravní policie ze dne 29.6.2010, č.j.: KRPA-129
-166/ČJ-

zelo-oooonž
souhlasí

podle ust. § 77 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunika
cích, ve znění p. p., a

vyhl. č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a
úprava a řízení
provozu na pozemních komunikacích, ve znění p. p., se stanovením místní úpravy provozu
na pozemní
komunikaci v Praze 4 — Písnici

Komunikace : bezejmenná (nově navržená příjezdová komunikace knovostavbě RD
na pozemku
parc.č. 990/19 kú. Písnice)
bližší určení:

dle situačního plánku

Jedná se o osazení závory 5,50 m od hrany komunikace Libušská a to za předpokladu splnění
podmínek Městské části Praha —-Libuš uvedených vusnesení Rady městské části
Praha-Libuš
č. 120/2010 ze dne 18.5.2010, které je současně s potvrzením situačním plánkem nedílnou
součástí
tohoto souhlasu. V případě porušení uvedených podmínek, pozbývá tento souhlas
platnosti.

Výše uvedenou ú avu do ravm'ho značení zajistí stavebník komunikace, tj. Regina Netolická
, bytem

#1111 vlastní náklady a bude provedena odbornou firmou dle CSN EN
12899—
, SN 01 8020 a příslušných TP.

Sídlo:
Pracoviště:

Písková 830/25, 143 l2 Praha 412
Cílkova 796, 142 00 Praha 4 - Kamýk

tel. 241 714 146
tel. 241 714 136

Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 4

tel. 241 714 431

číslo účtu:

IČO: 00231 151

2000762389/0800
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ODBOR DOPRAVY

vAš DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

,

fax: 241 715 245
e-mailzpodatelna ©p12.mepnet.cz

_2_
Na citovaná ustanovení se nevztahují obecné předpisy o správním řízení a nelze se
tedy proti tomuto
souhlasu se stanovením odvolat.

Ing.Dagmar Sklenářová

vedoucí odboru dopravy

Otisk úředního razítka

Příloha: - situace dopravního značení
- usnesení Rady městské části Praha-Libuš

Na vědomí: Obvodní ředitelství policie Praha IV, U Plynárny 2,145 04
Praha 4,1DDS: 2jkerfm
Městskáčást Praha— Libuš, Libušská 35,142 00 Praha 4 lDDS: u8xakl1
Úřad MČ Praha 12 odbor výstavby, Hausmannova 3014, 143 00 Praha
4
evidence odboru— O73
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