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MCP20 021549/2021/OKUNED/Kaz Viktor Kazda 05.10.2021

Věc: Odpověď - Žádost o informace dle zákona 106/1999 sb.+stížnost

Vážená paní-

Úřad městské části Praha 20, odbor kanceláře úřadu, příslušný k rozhodování, obdržel Vaši žádost podle

zákona č. 106/1999 Sb. 0 svobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž se

domáháte následujících informací (cit):

žádám Vás dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o informaci, zda městské

části náleží pozemní komunikace a parkoviště vyznačené v přiložené mapě? Děkuji.

Zároveň chci podat stížnost na to, že v době, kdy se hrají zápasy na fotbalovém hřišti, zejména o

víkendech, tak není možné zaparkovat v ulici Božanovská a přilehlých parkovištích, jelikož účastníci

fotbalu zaplňují všechny přilehlé ulice u hřiště a vlastníci bytů v této lokalitě nemají možnost zaparkovat.

Auta účastníků fotbalu tu pak stojí i na chodnících a ikdyž už to bylo několikrát nahlášeno na městskou

policii nic se nestalo a auta tu stojí v časech zápasů dále.

Prosím o informaci, zda s tím městská část hod/á něco dělat. Toto už je opravdu nepřijatelné abysme

museli parkovat několik kilometrů od svého bydliště kvůli tomu, že lidé co jedou na fotbal to tu zap/ní auty

a to včetně chodníků.

Níže uvádím odpovědi na vaše otázky:

1.) Ve vámi zakroužkovaných oblastech mapky se nachází pozemek, parc.č. 2031/36 v k.ú. Horní

Počernice, který má Městská část Praha 20 ve svěřené správě.

2.) Úřad MČ Praha 20 nemá právo jakkoli korigovat dopravu během sportovních utkání v okolí

fotbalového hřiště. Také nemůže na místě pokutovat (stejně jako to není v kompetenci zdejšího

silničního správního úřadu, kterým je odbor životního prostředí a dopravy) nesprávné parkování.

K tomu jsou ze zákona kompetentní Policie ČR a Městská policie.
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Pokud máte při sportovních zápasech podezření, že vozidla parkují též na místech, která nejsou

k parkování určena (v zeleni, na vyhrazených stáních pro invalidy nebo v obytných zónách mimo

vyhrazená parkovací místa apod.), máte možnost obrátit se na linku 156, Městskou Policii. Hlídka

přijede a na místě situaci vyřeší.

Z Vašeho podnětu vyplývá, že jste telefonovala na Městskou policií, přičemž situace nebyla

řešena. V takovémto případě je možné podat na Městskou policii stížnost, protože všechny

telefonáty na linku 156 jsou evidovány aje možně dohledat kdo, kdy a jaké záležitosti telefonoval

a jak byl podnět vyřízen.

Chápeme, že při pořádání sportovních a společenských akcí může být hustota aut zvýšená, a

silniční provoz v okolí stadionu zhuštěný. Bohužel na našem území se nenacházejí žádné

rezidentní zóny jako vjiných části Prahy (placene zóny), a proto parkovací místa jsou určená

všem účastníkům silničního provozu a nikoli rezidentům.

   gr. or az a

pvedouci odboru


