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PRAHA/DATUM
/17.04.2019

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážení,
dne 04. dubna 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
a) jaká komunikace (typ komunikace) je umístěna na pozemcích parc. č. 2321/1 (ul. Na Maninách)
a parc. č. 2319, parc. č. 2324 (ul. Tusarova), vše v kat. území Holešovice, obec Praha a
b) zda je veřejná uživatelnost kterékoliv z komunikací umístěných na výše uvedených pozemcích
jakkoliv omezena (omezení pro určitý typ vozidel či osob, omezení v rámci dne apod.)
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám požadované informace poskytujeme a
sdělujeme:
Ad a) Na pozemcích parc. č. 2321/1, parc. č. 2319 a parc. č. 2324, vše v kat. území Holešovice, se
nachází místní komunikace III. třídy.
Ad b) Obě místní komunikace se nachází v Zóně 30 (Z30), v Zóně placeného stání (ZPS) a
současně v Zóně zákazu stání.
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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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