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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 13. července 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 informací k otázkám týkající se podzemních garáží na Letné a Prašném
mostě a to:
1. Kdy je určený termín otevření garáží.
2. Kdy se pro řidiče otevřou podzemní garáže Garáže na Letné a Prašném mostě.
3. Jaká byla kapacita podzemní stání při obsazenosti aut při výstavbě garáže.
4. Kdo je provozovatelem podzemní garáže.
5. Kdo má ve správě garáže.
6. Co se u dvojice velkokapacitních garáží (nejnověji) pokazilo?
7. Nejprve vysvětlení pro Letnou. Dodavatelem technologické části.
8. Kdo je schváleným zhotovitelem díla.
9. Kdy probíhalo výběrové řízení na provozovatele garáží, jeho dokončení.
10. A proč se neparkuje na Prašném mostě?
11. Dokončení technologické části garáží a pro zahájení výběrového řízení na zhotovitele prací.
Nedostatky předpokládaných termínů a otevření garáží řidičům.
12. V čem se vyskytly v průběhu výstavby garáže chyby.
13. Kolik bude cca podzemní garáže stát, jaká je stanovená cena. Kdo bude podzemní garáže
platit.
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V souladu s ustanovením § 14, odst. 5, písm. c) výše citovaného zákona Vám sdělujeme, že
kompetentním orgánem rozhodujícím o otevření výše uvedených parkovacích míst, jejich kapacit, o
výběrovém řízení na provozovatele, otázkách spojených se správou, technologickými postupy,
s konečnou cenou za parkovací stání v těchto prostorech apod. je Magistrát hl. m. Prahy. Z tohoto
důvodu Vám bohužel nemůžeme na Vaše dotazy podat relevantní odpovědi.
Na základě výše uvedených skutečností, kdy Vámi požadované informace se nevztahují
k působnosti povinného subjektu MČ Praha 7, respektive Úřadu MČ Praha 7 se Vaše žádost o
poskytnutí informace o d k l á d á .

S pozdravem
Bc. Jiří Pořízka
vedoucí interního útvaru
Rozdělovník:
1.
2. ÚIA: do spisového materiálu
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