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Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážená paní,
dne 21. února 2019 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 informace
… na základě čeho obdrželi vyhrazené parkovací místo ostatní nájemníci totožného domů a v okolí
Strojnické ulici č. 304/1, Praha 7.
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám požadované informace poskytujeme
v tomto rozsahu:
Příslušná vyhrazená invalidní stání v ulici Strojnická byla zřízena na základě kladného rozhodnutí
odboru dopravy Úřadu MČ Praha 7, jakožto místně příslušného silničního správního úřadu a to na
základě žádosti žadatelů podložené potřebnými podklady. Těmito podklady je situace umístění
požadovaného stání a kladné stanovisko Policie ČR, dále kopie velkého technického průkazu
příslušného motorového vozidla, řidičského oprávnění, kopie ZTP nebo ZTP/P, rozhodnutí o
přiznání mimořádných výhod II. nebo III. stupně a parkovacího průkazu označující vozidlo
přepravující osobu těžce tělesně zdravotně postiženou. Na přidělení vyhrazeného parkovacího stání
bohužel není právní nárok, odbor dopravy Úřadu MČ Praha 7 vždy rozhoduje především s ohledem
na dopravní situaci v konkrétní oblasti.
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Informace byla poskytnuta na základě podkladů předložených věcně příslušným odborem Úřadu
MČ Praha 7.
Bc. Jiří Pořízka
vedoucí ÚKAS

S pozdravem

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