Úřad městské části Praha 19
Odbor životního prostředí a dopravy
Železnobrodská 825
197 00 Praha 9 - Kbely

podáno prostřednictvím datové schránky

Žadatel:

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
IČO: 264 54 807, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
V Praze dne 29. 7. 2020

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM
PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Vážení,
Dovolujeme si Vás tímto požádat o poskytnutí informací na základě ustanovení § 2 odst. 1 zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů („Informační
zákon“), v návaznosti na ustanovení § 4 citovaného zákona, a to o:
1. poskytnutí informace, zda jsou pozemní komunikace nacházející se na pozemcích parc. č. 557/19 a
parc. č. 957/11, katastrální území Satalice, obec Praha, zařazeny dle zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o pozemních komunikacích“) v
kategorii místní komunikace nebo jsou evidovány jako komunikace účelové a pokud ano, zda jsou
veřejně přístupné či nikoliv;
2. poskytnutí pasportu místních komunikací městské části Praha - Satalice;
3. poskytnutí správního rozhodnutí o zařazení předmětných pozemních komunikací do kategorie
místních komunikací, případně informaci o tom, že takové rozhodnutí pro předmětné komunikace
nebylo vydáno; a
4. poskytnutí správního (deklaratorního) rozhodnutí o určení, že na výše uvedených pozemcích se
nachází veřejně přístupná účelová komunikace ve smyslu § 7 odst. 1 Zákona o pozemních

HAVEL & PARTNERS s.r.o.
advokátní kancelář

komunikacích, případně informaci o tom, že takové rozhodnutí pro předmětné komunikace nebylo
vydáno.
a to ve formě prostých kopií.
Bude-li to možné, navrhujeme doručení na níže uvedený e-mail nebo prostřednictvím datové schránky
žadatele ID: zz79uga, případně prosíme o zaslání kopie dokumentů na doručovací adresu Žadatele
poštou.
Prosíme o poskytnutí výše uvedených informací podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) Informačního
zákona ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí této žádosti.
V případě jakýchkoliv dotazů či potřeb vysvětlení nebo zpřesnění nás prosím neváhejte kontaktovat buď
telefonicky na tel.: +420 255 000 779 nebo e-mailem na: patrik.chrast@havelpartners.cz.
Děkujeme předem za vyhovění této žádosti.
S pozdravem
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
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