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MCP20 018809/2021/TAJ JUDr. Barbora Lukšová Frantová 20.08.2021

Věc: Žádost o poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů - odložení žádosti

Vážený pane magistře,

Úřad městské části Praha 20 obdržel dne 16.8.2021 Vaši žádost o informace ze dne 12.8.2021

(dále jen „Zádost“), v níž požadujete poskytnutí následujících informací:

a) Poskytnutí informace (zejména rok či období, ve kterém byl blíže specifikovaný úsek

silnice vybudován) týkající se výstavby silnice Božanovská, konkrétně úseku od dálnice

D11 ke křížení s ulicí Ve Zlíbku v centru Xaverova;

b) Poskytnutí informace (zejména rok či období, ve kterém byl níže specifikovaný úsek

silnice vybudován) týkající se výstavby silnice Ve Žlíbku, konkrétně úseku od autobusové

zastávky Třebešovská v Horních Počernicích ke křížení s ulicí Božanovská vcentru

Xaverova.

K Vašemu dotazu sděluji, že podle ust. § 2 odst. 1 |an jsou povinné subjekty povinny poskytovat

informace vztahující se k jejich působnosti. Předmět Vašeho dotazu není v působnosti Uřadu

městské části Praha 20, protože Vámi uváděné komunikace nenáleží do správy městské části

Praha 20 a nevztahuje se na něj tedy povinnost poskytnout informace. Můžeme Vám však sdělit,

že správu uvedených komunikaci vykonává Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. se

sídlem Řásnovka 770/8, Praha 1, IČ: 03447286.

Z výše uvedeného povinný subjekt podle ust. § 14 odst. 5 pism. c) |an Vaši žádost o poskytnutí

informací

odkládá

Pokud s uvedeným způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete na postup povinného

subjektu podat stížnost podle § 16a Ian. Stížnost můžete podat u povinného subjektu — u Úřadu

městské části Praha 20 do 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení (§ 16a odst. 3 pism. a) |an).

O stížnosti bude rozhodovat Magistrát hlavního města Prahy.
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