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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 25. prosince 2018 jste zaslal 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 odpovědi na níže uvedené otázky:
1. Kolik stížností či jiných podnětů, týkajících se bezpečnosti chodců v oblasti postižené
dopravním experimentem popisovaným na https://www.praha7.cz/v-ulici-korunovacni-setestuje-uprava-provozu-zvysujici-bezpecnost-chodcu/, obdržela Vaše městská část za
posledních pět let?
2. Pro každou stížnost či podnět žádám o poskytnutí následujících informací;
a) Datum (alespoň přibližně, stačí rok).
b) Formu (např. písemný stížnost).
c) Identifikaci toho, kdo podnět podal.
- Jedná-li se o fyzickou osobu, jejíž osobní údaje nelze poskytnout z důvodu jejich
ochrany, postačí informace, že jde o fyzickou osobu.
- Není-li identita povinnému subjektu známa, pak informaci, že jde o podnět
anonymní.
d) Obsah či kopii uvedeného podnětu, nejedná-li se o situaci dle § 11 odst. 2 písm. a)
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Pro vyloučení pochybností ad 2d: Je-li diskutovaným podnětem např. dopis občana (tj. informace
vzniklá bez použití veřejných prostředků), není povinný subjekt povinen poskytnout. Nicméně pokud
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by se jednalo o podnět např. od Policie ČR nebo nějakého jiného orgánu veřejné moci či jinak
vzniklou s použitím veřejných prostředků, pak mu tato povinnost vzniká.
Informace požadujete poskytnout elektronicky.
Dne 10. ledna 2019 jste podal stížnost. V souladu s ustanovením § 16a odst. 5 InfZ a s odkazem na
§ 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám požadované informace poskytujeme a sdělujeme:
Problematika bezpečných přechodů (ulice Korunovační a jinde) byla řešena i v rámci participace
Fóra zdravého města v rámci pracovního stolu – doprava https://www.praha7.cz/wpcontent/uploads/2018/11/F%C3%B3rum-zdraveho-m%C4%9Bsta-2017.pdf. Téma také bylo řešeno
v rámci setkání občanů se starostou u stolu. V rámci dozoru nad rekonstrukcí ulice Jana Zajíce
obdržel pan Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM. v období 2015-2018 osobně nebo telefonicky od
občanů několik desítek ústních požadavků na řešení dopravní situace v tomto prostoru. Úřad MČ
Praha 7 přijal za posledních 5 let cca 10 až 15 podnětů telefonických či ústních, aniž by
zaznamenával požadované informace související s těmito podněty. Přijaté podněty byly opakovaně
tlumočeny na osobních schůzkách se zástupci Magistrátu hl. m. Prahy, jakožto místně a věcně
příslušnému silničnímu správnímu úřadu. Útvar kontroly, auditu a stížností Úřadu MČ Praha 7
neeviduje žádný podnět nebo stížnost, týkajících se bezpečnosti chodců v oblasti, kde probíhá
dočasná úprava provozu v ulici Korunovační.

Bc. Jiří Pořízka
vedoucí ÚKAS

S pozdravem

Rozdělovník:
1.
2. ÚKAS- do spisového materiálu.
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