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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 15. 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 Kamenická 803/11, Praha 7, noční bar „Freeride“,
provozovatel Private Shopping s.r.o., IČO: 28136331, se sídlem Kamenická 803/11, Praha 7:
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 v tomto rozsahu:
Ad1) Příloha č. 1 – Žádost o povolení.
Ad2) Viz příloha č. 4 – upřesnění druhu a počtu použitého nábytku.
Ad3) Příloha č. 1 – Žádost o povolení – druhá strana.
Ad4) Příloha č. 2 – Smlouva o výpůjčce TSK.
Ad5) Viz příloha č. 2 – Smlouva o výpůjčce TSK.
Ad6) Příloha č. 3 – Stanovisko PČR.
Ad7) Příloha č. 4 – Rozhodnutí odboru památkové péče.
Ad8) Nebyla součástí požadavku k žádosti o povolení.
Ad9) Viz příloha č. 2 – Smlouva o výpůjčce TSK + příloha č. 6 – Rozhodnutí o prominutí místního
poplatku za užívání veřejného prostranství z důvodu mimořádné události – MHMP 2020.
Ad10) Příloha č. 5 – Rozhodnutí o povolení záboru.
Informace byla poskytnuta na základě podkladů předložených věcně příslušným odborem Úřadu MČ
Praha 7.
V souladu s ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů, jsou veškeré poskytnuté informace ve vztahu k osobním a citlivým údajům anonymizované.

S pozdravem

Bc. Jiří Pořízka
vedoucí ÚKAS
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Rozdělovník:
1.
2. ÚKAS- do spisového materiálu SZ MČ P7 167745/2020.
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