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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

k informacím 
 
Úřad městské části Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, oddělení dopravy (dále též 

„silniční správní úřad), jako povinný subjekt podle ustanovení § 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 žádost, kterou dne 28.01.2021 podal 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

V žádosti je uvedeno:  

…. si Vás dovoluji ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, požádat o sdělení zda a případně v jakých úsecích a časových intervalech bude v 

roce 2021 uzavřena cyklotrasa A1 v souvislosti s rozšířením ulice Strakonická. Dále váš žádám též o 

sdělení informace, kudy bude v době případného uzavření cyklotrasy A1 vedena objížďka (a to především 

s ohledem na plánovanou uzavírku cyklotrasy A111 v ulici Zbraslavská v rámci optimalizace železniční 

trati Praha Smíchov - Radotín v období od 19. března do 8. září 2021). 

Silniční správní úřad poskytuje v souladu s ustanovením § 4 a § 14 zákona o svobodném přístupu 

k informacím následující informace: 

 

Náš správní orgán nemá v současné době žádné bližší informace o připravovaných uzavírkách 

cyklostezky A 1 a objížďkách v souvislosti s rozšířením komunikace Strakonická. Našemu správnímu 

orgánu nebyla doručena žádná žádost v této věci a není nám tedy známo, v jakém rozsahu bude akce 

realizována, ani kterých městských částí se omezení dotknou.  

V nejbližší době se připravuje ve výše uvedené věci jednání, které svolává Městská část Praha 5.     

 

Ing. Lenka Böhmová 

vedoucí odboru 

  

 

 

 

 


