
 
 June 11, 2017 9:58 PM 

To: Dragan Vladimír RNDr CSc - ved DOP (P13) 
Subject: Žádost o umožnění přístupu k informacím dle zák. č. 106/1999 Sb. 
 
Vážený pane vedoucí,  
 
obracím se na Vás se žádostí o umožnění přístupu k informacím dle zákona č.106/1999 Sb, týkajících 
se zamýšlené stavby bytového dvojdomu na pozemku č. 2617/1 v k. ú. Stodůlky. V  blízkosti vlastním 
pozemek č. 2616/4 se stavbou RD. Zajímám se zejména o stavbu ve svahu na pozemku č. 2342/533 
ve vlastnictví Magistrátu hl. m. Prahy, kterou si nelze představit bez velmi negativních dopadů na 
okolí.  
 
Žádám proto o: 
 
-       -   seznámení se s Rozhodnutím o udělení sjezdu, jak je řešena úprava stráně, obsah rozhodnutí, 
které dotčené instituce se k udělení sjezdu vyjadřovali, a kdo povolil, apod., 
 
-       -  jak a kým byla řešena otázka likvidace zeleně na svahu, stromů, keřů, podrostů atd., která zde 
plní důležitou a nenahraditelnou roli tlumící hluk a prach ze silnice do zástavby RD.     
 
 
        Kdo  toto řešil a kde je možno se seznámit s vyjádřením či rozhodnutím, 
 
-       -  jak a kým byla řešena otázka likvidace dešťových vod u stavby sjezdu na pozemku č. 2342/533,  
 
-       -  jak byla vyřešena otázka přístupu k inženýrským sítím, zejména v případě poruchy. Poslední 
havárie vodovodního řadu byla v únoru roku 2016 a s ohledem na dobu v důsledku         
 
 
        špatného přístupu opravy došlo k vytopení 2 RD pod strání a voda natekla do dalších zahrad, 
 
-     -    jak je řešen zábor pozemku č. 2342/533. Jde o trvalý zábor pozemku MHMP? Bude sloužit k 
parkování soukromých osob tj. k vyhrazenému  a nebo bude přístupný k parkování    
 
 
        veřejnosti? Za vyhrazená parkoviště se platí, předpokládám stejně hospodárný přístup i zde. Kdo 
tuto otázku řešil a kdo mě seznámí s rozhodnutím. 
 
Sdělte prosím, kdy je možné navštívit Váš úřad za účelem výše uvedeného. 
 
Děkuji za odpověď 
 



 
 

 

městská část Praha 13 
Úřad městské části Praha 13 

 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

VÁŠ DOPIS ZN. / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA PRAHA 
15. 6. 2017 S/P13-31147/2017/1 Libigerová/217 26. 6. 2017 

 

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

 
 

Městská část Praha 13, Úřad městské části Praha 13,odbor tisku a informací obdržel dne 15. 6. 2017 
Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) , které se týkají zamýšlené stavby bytového dvojdomu 
na pozemku č. 2617/1 v k. ú. Stodůlky. Zajímáte se zejména o stavbu ve svahu na pozemku č. 
2342/533 ve vlastnictví Magistrátu hl. m. Prahy, kterou si, dle Vašeho vyjádření, nelze představit bez 
velmi negativních dopadů na okolí. 

 
Žádáte proto o: 

1) seznámení se s Rozhodnutím o udělení sjezdu, jak je řešena úprava stráně, obsah rozhodnutí, 
které dotčené instituce k udělení sjezdu vyjadřovali, kdo povolil apod. 

K tomuto bodu žádosti se vyjádřil Odbor dopravy MČ Praha 13 takto: 
Vzhledem k tomu, že účastníkem řízení pro připojení vjezdu/výjezdu na místní komunikaci je pouze 
vlastník dotčené komunikace (v tomto případě tedy Magistrát hl. m. Prahy) a žadatel, nemůže odbor 
dopravy seznámit paní Markétu Plockovou s rozhodnutím. Dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, si před vydáním rozhodnutí musí 
příslušný silniční správní úřad vyžádat stanovisko vlastníka dotčené pozemní komunikace a závazné 
stanovisko Policie České republiky. Obě stanoviska jsou součástí spisu. Investor musí dodržet 
požadavky vymezené v odst. 1. 2, 3 § 12, vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, viz příloha. 

 
2) jak a kým byla řešena otázka likvidace zeleně na svahu, stromů, keřů, podrostů atd., která zde 

plní důležitou a nenahraditelnou roli tlumící hluk a prach ze silnice do zástavby RD. Kdo 
toto řešil a kde je možno se seznámit s vyjádřením či rozhodnutím. 

Vlastníka předmětného pozemku ve věcech majetkových zastupuje ředitel odboru správy, evidence a 
využití majetku Magistrátu hl. m. Prahy. Tento pověřil na základě plné moci 10. 8. 2010 jednatele 
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společnosti URBIA, s.r.o. k zajišťování údržby na pozemcích ve vlastnictví hl. m. Prahy.Na základě 
Vaší žádosti jsme dne 16. 6. 2017 prověřili stav předmětného pozemku. Současný stav pozemku je bez 
jakýchkoliv zahradnických zásahů a úprav. Dne 20. 6. 2017 jsme telefonicky kontaktovali příslušnou 
pracovnici spol. URBIA, která nám sdělila, že seč trávy a případnou údržbu dřevin (např.: ořezání 
keřů vedle schodiště vedoucího z ul. Tlumačovská na Malou Ohradu) provádějí průběžně dle potřeby. 
Žádné větší zásahy do stávajících dřevin nemají v plánu. 

 
3) jak a kým byla řešena otázka likvidace dešťových vod u stavby sjezdu na pozemku č. 

2342/533 
Otázka likvidace dešťových vod bude předmětem územního řízení. Z doložených dokladů, které 
žadatel předložil stavebnímu odb. MČ Praha 13 vyplývá, že stavební záměr předpokládá i umístění 
vodovodních a kanalizačních přípojek, připojení stavby (vedené mimo budovu) na energetické, 
vodovodní, případně kanalizační přípojky, vnější část (vedená mimo budovu) vnitřní dešťové 
kanalizace atd. 

 
4) jak byla vyřešena otázka přístupu k inženýrským sítím, zejména v případě poruchy. Poslední 

havárie vodovodního řadu byla v únoru roku 2016 a s ohledem na dobu v důsledku špatného 
přístupu opravy došlo k vytopení 2 RD pod strání a voda natekla do dalších zahrad. 

Viz výše. 
 

5) jak je řešen zábor pozemku č. 2342/533. Jde o trvalý zábor pozemku MHMP? Bude sloužit k 
parkování soukromých osob tj. k vyhrazenému a nebo bude přístupný k parkování veřejnosti? 
Za vyhrazená parkoviště se platí, předpokládám stejně hospodárný přístup i zde. Kdo tuto 
otázku řešil a kdo mě seznámí s rozhodnutím. 

Na tento bod odpověděl Odbor dopravy MČ Praha 13 takto: 
Na výše uvedeném pozemku bude vybudována příjezdová cesta k pozemku parc. č. 2617/1. Vozidla 
investora budou parkovat na jeho pozemku. 

 
Sdělte prosím, kdy je možné navštívit Váš úřad za účelem výše uvedeného. 

 
Podle ustanovení § 5 odst. 3 „InfZ“ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 13. 

 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Eva Libigerová 
odd. tisku a informací 
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