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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 20. června 2020 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 kopií níže uvedených dokumentů, které se týkají restauračního
zařízení nacházejícího se v přízemí budovy Letohradská 671/13, Praha 7, noční bar „Brut“,
provozovatel: Brut.Koncept, s.r.o.., IČO: 04670591, se sídlem Pod Kaplicí 94/4, Radotín, 150 00
Praha 5,
1. kopii žádosti o povolení užívání pozemních komunikací pro předzahrádku, popř. pouhého
dočasného umístění mobilních stolků a židlí, laviček, křesel, ledničky nebo jiného nábytku (žádost o
zábor chodníku)
2. pokud žádost neobsahuje typ použitého nábytku (materiál) a případně zastínění (mobilní markýzy,
slunečníky vč. typu potahu), žádám dále o kopii dokumentu s touto informací
3. kopii zákresu popř. situačního plánku s přesným zakreslením záboru
4. kopii souhlasného stanoviska vlastníka komunikace
5. kopii stanoviska Technické správy komunikací
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6. kopii vyjádření Policie ČR a Městské policie
7. kopii stanoviska Odboru památkové péče
8. anonymizovanou kopii nájemní smlouvy s vlastníkem nemovitosti, kterou žadatel (provozovatel
restauračního zařízení) přiložil k žádosti
9. kopii nájemní smlouvy s Technickou správou komunikací vč. rozpisu plateb za pronájem
10. kopii rozhodnutí o povolení záboru
Informace požadujete zaslat elektronicky.
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám poskytujeme informace a sdělujeme, že
povinný subjekt neeviduje žádnou žádost o povolení užívání pozemní komunikace na adrese
Letohradská 671/13, 170 00 Praha 7, nemá v držení a nedisponuje Vámi požadovanými dokumenty.
Požadované informace neexistují a žádný právní předpis neupravuje pro povinný subjekt povinnost
s nimi disponovat.
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 SZ MČ P7 170352/2020.
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