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Vážení,

ve smyslu zákona ^ . 106/1999 Sb. o svobodném p ^ístupu k informacím vás tímto žádám o informace týkající se
zkušebního p ^erušení sv ^telné signalizace na Strossmayerov ^ nám ^stí.
1. Jakým konkrétním postupem hodlá M ^ Praha 7 zjišfovat, zda došlo ke "zlepšování dopravní prostupnosti m ^stské
^ásti Praha 7 a snižování zdržení chodc ^ i vozidel", které jsou deklarovaným cílem tohoto experimentu?
2. Obsahuje toto zjišfování n ^jaká objektivn ^ m^^ itelná kritéria? Pokud ano, jaká? Jaké byly jejich hodnoty p ^ed
zahájením experimentu?
3. Jaké výsledky bude M ^ Praha 7 považovat za úsp ^šné (a stav navozený experimentem za žádoucí pro trvalý
provoz) a jaké za neúsp ^šné (a podporující návrat do p ^ vodního stavu)?
4. Jak dlouho má tento experiment trvat? Kdo, kdy a jakým zp ^ sobem bude jeho výsledky vyhodnocovat?

Informaci poskytn ^te elektronicky na email:
Tato elektronická adresa je adresou pro doru ^ování ve smyslu § 14 odst. 2 zákona o svobodném p ^ístupu k
informacím. Na tuto adresu žádám i o doru ^ ení do vlastních rukou (rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem podle
§ 19 odst. 8 Správního ^ádu. ^ádným a v ^asným zp ^ístupn ^ ním informace na základ ^ této žádosti beru na v^domí, že
jste splnili svou povinnost podle zákona 106/1999 Sb.
Vámi poskytnutá informace bude automaticky zve ^ejn^ na na stránkách www.informaceprovsechny.cz. Použitím této
služby žadatel s takovým zve ^ejn ^ ním vyjád ^il souhlas.
Upozorn ^ ní provozovatele služby:
S ohledem na to, že Vaše odpov^ d' a poskytnuté informace budou automaticky zve ^ejn ^ ny na internetu, žádáme,
abyste do své odpov ^di ani do p ^íloh NEUVÁD ^ LI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (adresu nebo datum narození).

Pokud osobní údaje do odpov ^ di zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb. o ochran ^ osobních údaj ^ . Doporu^ujeme
tedy, abyste nap ^ . svou odpov ^ d' uvedli pouze oslovením "Vážený pane, vážená paní".
Datum podání:
6/6/2016

Vylou ^ení odpov^dnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpov ^di na ni budou uve ^ejn ^ ny na stránkách Informace pro
všechny. Naše pravidla o ochran ^ osobních údaj ^ a autorských právech si p ^e^t^te:
http://infoprovsechny.cz/help/officers
Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užite ^ nou, požádejte IT nebo odd ^ lení spravující
vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami - ideáln ^ tam, kde uve ^ej ^ ujete povinné informace.

