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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Městská část Praha 20, Úřad městské části Praha 20, Jako povinný subjekt podle ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 
Sb. , o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k 
informacím“) obdržel dne 18.6.2020 od pana
obsahově shodné žádosti o poskytnutí informace, ve kterých se tento dotazoval, na jakém základě proběhlo 
povolení umístit cyklostezku na pozemcích pare. č. 4134, 4129/269 a 4129/303 v k.ú. Horní Počernice.

Městská část Praha 20, Odbor výstavby a územního rozvoje (dále jen „stavební úřad“) k výše uvedeným žádostem 
poskytuje následující informace:
V roce 2001 byla na komunikaci K Berance, v úseku Tikovská - K Odpočinku, nacházející se na výše uvedených 
pozemcích, provedena stavební úprava v rámci stavebního záměru „Provedení definitivního povrchu cyklistické 
stezky Horní Počernice - Klánovice, Praha 9“. Provedení výše uvedené stavby bylo ohlášeno emailem.
Stavebnímu úřadu však není známo a ani ve svém archivu nedohledal, kdy ani jak byla na výše uvedených 
pozemcích umístěna původní stavba (panelové) komunikace, která se v roce 2001 upravovala. K tomu stavební 
úřad uvádí, že nebyl před rokem 2000 příslušným k povolení ani umístění takové stavby. (K vydání rozhodnutí o 
umístění stavby byl tehdy příslušný Magistrát hlavního města Prahy, Odbor územního rozhodování, ke stavebnímu 
povolení veřejně přístupné komunikace pak jako příslušný silniční správní úřad Úřad městské části Praha 14).

Ing. Richard Měšťan
Vedoucí Odboru výstavby a územního rozvoje
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