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BMvmi informace (chmkterifliki) :

C1. Janne důvod uzavření nžjgdu na Pražský okruh z ulice Ubušská?

[ 2; Na základě jaké analýzy bylo toto rozhodnutí učiněno a kdo analýzu

L vypflicoval?

.r— 31—- Za iakých podmínek dojde k ukončení omezení práv občanů využívat poměrně

velkou investici a k nápravě ve smyslu Občanského zákoníku & institutu Péče

řádného hospodáře?
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V Praze 12.12.2922 .;.

Pozn:

6 Pokud žádost nebude obsahovat požadované údaje a žadateli (§ M adsl, 5 zákona č.

106/1999 Sb.) bude žadatel ve lhůtě do 7 dnů ode dnepodání žádostí vyzván; aby žádast

dóplnil. Nevyhmďdí žadaíe! této výzvě do 30 ání ode due jejího doručení. žádat bude

Magma.-

o VpřPpadě že je“ žádost nesrozwnitetná, není zřejmé, jaká injěrmawje požmíčwám; naša

jé“ jómulw'ěm příliš obecně, bude žadatel ve Haifě do sedmi činů od podání žádost

?Mi; aby žádat! upřesnil. neupřexní—Iš žadaml žádost da 30 dnů ode dne doručení

VIEW» bade má:/adnata a odmítnutí žádosti.

' Pa zpwwváni bude požadované informace, včetně přílah poskytnuta způsobem který

žadatel Wed? 9 žádosti.

Véškžfč warmed» dle zákona č. 1062/1999 .53 o„emagpřisMpu & infarmacé‘m. ve zaéaí

pbžďějšřéň'předjaisůpeskytzge městská část Prakaešíbztš — Úřad městské části dl? platným

Sďžěbfňlkú findnákladů spojených :poskytaváaimmimidie zákalu ě. 106/1999 Sb.
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Úřad městské části Praha-Libuš .

Libušská 35 \\
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Vážený pan

Josef Ladra

Váš dopis značka/ze dne Naše č.j. Vyřizuje Praha

MC_P_Líb 033 77/2022 20.12.2022

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

informacím

Na základě Vaší žádosti, doručené dne 13. 12. 2022 Úřadu městské části Praha-Libuš, vedená pod č. j.

3377/2022, o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozděj ších předpisů, Vám sdělujeme:

1. Uzavření nájezdu na Pražský okruh z ulice Libušská je dán podmínkou uvedenou v Územním rozhodnutí

a Stavebním povolení na stavbu „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 513 Vestec-Lahovice", která

stanovuje, že do vybudování a zprovoznění stavby „Východní obchvat Písnice" budou připojovací a

odpojovací větve mimoúrovňové křižovatky Dolní Břežany-Písnice dopravním opatřením uzavřeny.

2. Územní rozhodnutí a stavební povolení nebylo vydáno na základě analýzy.

3. Ke zprovoznění mimoúrovňové křižovatky Dolní Břežany — Písnice dojde po splnění výše uvedené

podmínky, tedy po vybudování a zprovoznění východního obchvatu Písnice.

S pozdravem

Ing. JindřichSOCF

tajemník UMC Praha-Libuš
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