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Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážený pane,
dne 28. června 2017 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999
Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V obsahu Vaší
žádosti žádáte o sdělení těchto informací:
1. Zda není stávající přístupová komunikace na pozemku p.č. 501 v k.ú. Troja evidována jako
veřejná přístupová komunikace ve smyslu zákona o pozemních komunikacích, či zda by tato
komunikace mohla být takto deklarována.
2. Zda by bylo vůbec možné zřídit na pozemku p.č. 504/2 v k.ú. Troja přístupovou a
příjezdovou komunikaci k domu č.p. 146 a zda by její šířka v rozhodném místě – 2,5 m,
vyhovovala požadavkům hl. m. Prahy pro výstavbu, příp. vyhl. Ministerstva pro místní
rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, včetně požadavků na
požární zajištění a přístupnosti vozidly zdravotní služby a jiné obsluhy.
V souladu s ustanovením § 14, odst. 5, písm. d) výše citovaného zákona Vám požadované
informace sdělujeme:
1. Pozemek č.parc. 501 v k.ú. Troja je v katastru veden jako zahrada. Dle našeho názoru se
tedy nejedná o veřejně přístupnou komunikaci, zpevněná plocha zde situovaná umožňuje
pouze vjezd na příslušný pozemek.
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2. Pozemek č. parc. 504/2 v k.ú. Troja se nachází již za hranicí Prahy 7. Rozhodování v tomto
území tak věcně i místně přísluší Úřadu MČ Praha 8.

S pozdravem

Ing. Jan Kovařík
vedoucí odboru dopravy
„otisk úředního razítka“

Rozdělovník:
1.
2. ODO: do spisového materiálu
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