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Žadatel:   

Ing. Zdeňka Šušáková 

          XXXXXXXX 

           XXXXXXXX 

           184 00   Praha 8-Dolní Chabry 

 

 

Povinný subjekt:  

Městská část Praha – Dolní Chabry  

Úřad městské části Praha – Dolní Chabry  

Hrušovanské nám. 253/5  

184 00 Praha 8 – Dolní Chabry  

 

                                                                                          

Váš dopis   Naše značka             Vyřizuje         Datum 

MCPCH 01618/2019  MCPCH 01712/2019          Goldsteinová L.      19. 8. 2019       

                                               Sp.zn. MCPCH 01618/2019 

 

 
Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb. 

 

V souladu se zákonem 106/1999 Sb. poskytujeme informace na žádost                             

sp.zn. MCPCH 01618/2019 ze dne 6. 8. 2019, v níž žadatel uvádí následující: 

 

1. Žádám o poskytnutí dokumentů, na jejichž základě je MČ Praha-Dolní Chabry 

povinna do 15.5.2019 zajistit opravu účelové komunikace s veřejným přístupem      

Pod Zámečkem, parc. č. 1424, k.ú. Dolní Chabry tak, aby komunikace umožňovala 

průjezd automobilům ze Středočeského kraje. 

 

2. Jaké kroky učinila MČ Dolní Chabry proti zprůjezdnění účelových komunikací 

vedoucích ze Středočeského kraje přes Dolní Chabry, jelikož současný stav jejich 

využívání není i dle vyjádření starostky Floriánové v zájmu obce a činí problémy jejím 

občanům?  
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3. Proběhla jednání MČ s odborem dopravy Úřadu městské části Praha 8                 

(jako příslušným silničním správním úřadem) a s Policií ČR, s cílem dosáhnout 

omezení v používání těchto účelových komunikací?  

Proběhla správní řízení ohledně omezení veřejného přístupu na tyto účelové 

komunikace? 

Jednala MČ s obcí Zdiby o dopravním režimu na těchto komunikacích, s jakým 

výsledkem? 

Žádám o dokumenty a informace s tím spojené. 

 

4. Žádám o poskytnutí dokumentace ohledně výběru zhotovitele na „Opravu účelové 

komunikace Pod Zámečkem, Praha-Dolní Chabry“. 

 

 

Podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím se povinnost 

poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových 

informací. Podle § 3 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím se informací          

pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, 

zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu 

uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového                            

nebo audiovizuálního. Informační povinnost se tedy může vztahovat pouze k těm informacím, 

kterými povinné subjekty v danou chvíli disponují, tzn. k informacím reálně existujícím. 

 

Vzhledem k tomu, že žadatel žádá o poskytnutí informací, které neexistují, je tímto splněn 

důvod pro odmítnutí žádosti o poskytnutí informací. Režim zákona o svobodném přístupu 

k informacím totiž nestanovuje povinnost vytvářet nové informace. Z ustanovení                    

§ 15 odst. 1 výše zmíněného zákona vyplývá, že pokud povinný subjekt žádosti,                  

byť jen z části nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, 

popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. 

 

Vzhledem k obsahu žádosti považuje povinný subjekt za vhodné poskytnout žadateli 

v bodech 1 až 3 doprovodnou informaci. Žadatel v rámci žádosti požaduje poskytnutí 

dokumentů, na jejichž základě je MČ povinna do 15. 5. 2019 zajistit opravu účelové 

komunikace s veřejným přístupem, tak aby umožňovala průjezd automobilů ze Středočeského 

kraje. Dále žádá o informace, jaké kroky učinila MČ proti zprůjezdnění účelových 

komunikací a zda proběhla jednání MČ s odborem dopravy ÚMČ Praha 8 a s Policií ČR, 

s cílem dosáhnout omezení v používání těchto účelových komunikací. V souvislosti s těmito 

dotazy povinný subjekt sděluje, že ke zjednání nápravy byla MČ vyzvána již několikrát. ÚMČ 

Praha 8, odbor územního rozvoje a výstavby, prodloužil do 10. 12. 2018 lhůtu k úplnému 

dokončení udržovacích prací účelové komunikace s veřejným přístupem Pod Zámečkem. 

Stavební úřad určil původní lhůtu k úplnému dokončení provedení udržovacích prací účelové 

komunikace s veřejným přístupem Pod Zámečkem. MČ Praha-Dolní Chabry podala žádost    

o další prodloužení lhůty k úplnému dokončení udržovacích prací. Svou žádost odůvodnila 

objektivní potřebou zajištění zhotovitele dokončovacích prací a materiálů. MČ Praha-Dolní 

Chabry požádala o prodloužení o 30 dní oproti lhůtě, která byla určena opatřením stavebního 

úřadu při kontrolní prohlídce. Stavební úřad lhůtu k dokončení prací prodloužil                     

do 10. 12. 2018. Stavební úřad pokládal prodlouženou lhůtu vzhledem k jejímu předchozímu 

několikanásobnému prodlužování za konečnou. Následně MČ Praha-Dolní Chabry podala 

žádost o prodloužení lhůty termínu k realizaci úplného dokončení udržovacích prací účelové 

komunikace s veřejným přístupem Pod Zámečkem do 30.6.2019. Prodloužení stanovené lhůty 
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MČ požadovala z technickoorganizačních a klimatických důvodů, které neumožňovaly 

realizaci potřebných stavebních prací. Dne 13.5.2019 Rada MČ Praha-Dolní Chabry vybrala 

na základě předložených nabídek zhotovitele, který byl vyzván k převzetí staveniště           

dne 31.5.2019. Informace o provedení opravy komunikace nejpozději do 15.5.2019 vzešlo 

z iniciativy JUDr. Golase. Jak bylo sděleno výše, MČ Praha-Dolní Chabry požádala               

o prodloužení termínu realizace úplného dokončení udržovacích prací účelové komunikace 

s veřejným přístupem Pod Zámečkem do 30.6.2019. Současně Vám sdělujeme, že jednání 

mezi MČ, obcí Zdiby a příslušnými orgány ohledně používání účelové komunikace 

s veřejným přístupem probíhají průběžně. Jedná se o předběžná jednání, ze kterých nejsou 

žádná závazná stanoviska. Oficiální jednání o dopravním opatření bude zahájeno po kolaudaci 

komunikace s veřejným přístupem Pod Zámečkem. 

 

V bodě 4 poskytujeme informaci v požadovaném rozsahu. V souladu s požadavkem je 

zasíláme žadateli prostřednictvím e-mailu: XXXXXXXX 

 
Informace se nachází na stránkách www.dchabry.cz na odkazu 

http://www.dchabry.cz/zadosti-o-informace  

 

pod č.j. MCPCH 01618/2019 

 

 

 

S pozdravem 

 

 

Ing. Miloslav Müller, MBA 

tajemník ÚMČ 

 
 

http://www.dchabry.cz/zadosti-o-informace

