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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 17. září 2018 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „InfZ“).
V obsahu Vaší žádosti žádáte o poskytnutí informace týkající se pozemku v obci Praha č. 2281/102,
LV 368, katastrální území Holešovice, využívání tohoto pozemku jako odtahového parkoviště
Správy služeb hl. m. Prahy a s tím spojené otázky:
„Za jakých podmínek je na výše specifikovaném pozemku možné parkovat osobním vozidlem,
pokud je to vůbec možné?“
Odpověď žádáte zaslat elektronicky na Vaši e-mailovou adresu.
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám požadované informace poskytujeme:
Celá oblast městské části Praha 7 je v zóně zákazu stání, což znamená, že vozidla smějí parkovat
pouze tam, kde je dopravním značením umožněno parkování nebo stání vozidel.

Dále pro Vaši informaci sdělujeme, že Rada hl. m. Prahy „Usnesením č. 2140 ze dne 28.08.2018
k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů (Revitalizace ulice Varhulíkové) MHMP RFD-SK
v kapitole 03 Doprava“ schválila úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v kapitole 03 Doprava dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení a uložila realizovat toto rozpočtové opatření v termínu 31.08.2018 a
uložila objednat novou investiční akci u Technické správy komunikací. Podle důvodové zprávy je
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uvedená „Akce“ ve stavu připravenosti. Předmětem stavby je odstranění stávajících ploch –
pozůstatků po původních stavbách a zpevněných plochách na pozemcích č. parc. 2409, 2410/2 a
Vámi jmenované 2281/102. Předmětem prací pak bude odstranění zpevněných ploch betonovým
povrchem, kromě těchto povrchů budou odstraněny i případné konstrukční vrstvy těchto ploch,
většina demolovaných ploch bude v rámci akce zavezena ornicí a zatravněna. Jedná se většinou o
plochy bez využití a bez návaznosti na stávající cestní síť, tedy tyto plochy jen omezují plochu
zeleně. Dále se jedná o plochy v blízkosti vzrostlých stromů, které ohrožují zdraví této vegetace.
Součástí akce bude i odstranění solitérních, či liniových překážek v ploše (betonové zarážedlo,
zděné kamenné sokly, obrubníky, vystupující ocelové štětové stěny atd.)
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