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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. března 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:
-

-

opatření obecné povahy na úpravu křižovatky Jankovcova x U Vody vč. příloh, dále návrh
na OOP na stanovení DZ vč. příloh, které byly předloženy při žádosti o náhled dle výzvy
k uplatnění připomínek a vyjádření PČR k DIO. Ke všem dokumentům, prosím data
vyvěšení, sejmutí z úřední desky a nabytí právní moci.
Dále žádám o sdělení, zda byly k výše zmiňované akci vzneseny nějaké připomínky nebo
námitky.

Informace požadujete poskytnout elektronicky.
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám požadované informace poskytujeme
v tomto rozsahu:
- Příloha č. 1 - žádost o stanovisko Policie ČR ze dne 04.09.2018,
- Příloha č. 2 - OOP (opatření obecné povahy) přechodné ze dne 14.11.2018 - vyvěšeno dne
16.11.2018, sejmuto dne 03.12.2018,
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- Příloha č. 3 - VV (veřejná vyhláška) ze dne 16.11.2018 - vyvěšeno dne 16.11.2018, sejmuto dne
03.12.2018,
- Příloha č. 4 - OOP trvalé ze dne 07.01.2019 - vyvěšeno dne 08.01.2019, sejmuto dne 24.01.2019 .
Účinnost OOP a VV je vyznačena na přiložených dokumentech. Nad rámec uvedeného lze
konstatovat, že v průběhu řízení nebyly podány žádné námitky ani připomínky.
Informace byla poskytnuta na základě podkladů předložených věcně příslušným odborem Úřadu
MČ Praha 7.
V souladu s ustanovením § 8a InfZ s odkazem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou veškeré poskytnuté informace ve
vztahu k osobním a citlivým údajům anonymizované.

Bc. Jiří Pořízka
vedoucí ÚKAS

S pozdravem

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