
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Sídlo: Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín  E-mail:                  lenka.moravcova@praha16.eu 

IČ: 00241598   El. podatelna:   elpodatelna@praha16.eu 
Web:  www.praha16.eu  Telefon:                  234 128 292 

Bankovní spojení: 19-2000861379/0800   Fax:                  234 128 999 

Datová schránka: ntsbt5z   

 

  MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 

  ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 

  ODBOR VÝSTAVBY, 

  DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

  ODDĚLENÍ DOPRAVY 

  

 

   

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

   

 

Váš dopis zn./ze dne Sp. zn.: 02698/2021/OVDŽP/Ml Vyřizuje Praha 

  Č. j.:     03440/2021/OD Lenka Moravcová 25.02.2021 

 

 

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“), na základě žádosti, kterou dne 15.02.2021 podala 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

poskytuje v souladu s ustanovením § 4 a § 14 zákona o svobodném přístupu k informacím následující 

informace: 

 

1.  „Prosím o poskytnutí rozhodnutí Odboru výstavby, dopravy a životního prostředí Prahy 16 o 

připojení pozemní komunikace k budoucím u mimoúrovňovému křížení  (nadjezdu) v MČ Velká 

Chuchle„ 

Silniční správní úřad poskytuje požadované informace tak, že zasílá kopii rozhodnutí o 

připojení pozemní komunikace, mimoúrovňové křížení varianta nadjezd.  

 

2. „MČ Velká Chuchle se odvolala prostřednictvím advokátní kanceláře PLICKA & PARTNERS, 

proti rozhodnutí Odboru výstavby, dopravy a životního prostředí Praha 16 o připojení pozemní 

komunikace k budoucímu mimoúrovňovému křížení (nadjezdu) v MČ Velká Chuchle. Žádám o 

poskytnutí tohoto odvolání, které bylo prostřednictvím výše uvedené advokátní kanceláře na 

Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí Prahy 16 zasláno.“ 

Silniční správní úřad poskytuje požadované informace tak, že zasílá kopii odvolání, 

doplnění odvolání a přílohu č. 1 k odvolání. 

3. Žádám o sdělení, v jakém smyslu bylo toto odvolání OD Prahy 16 vyřízeno. Žádám o kopii 

odpovědi OD Praha 16 na toto odvolání. 

Silniční správní úřad poskytuje požadované informace tak, že sděluje, že na odvolání 

správní orgán neodpovídá. Po provedených úkonech dle § 86 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších platných předpisů, zašle celý spis v souladu s § 88 odst. 1 
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téhož zákona, v nejbližších dnech nadřízenému správnímu orgánu, kterým je Odbor 

pozemních komunikací a drah Magistrátu hl.m. Prahy.  

 

 

 

 

Ing. Lenka Böhmová 

vedoucí odboru 

  

 

 

Příloha:  

Rozhodnutí o připojení  

Odvolání, doplnění odvolání, příloha č. 1 

 


