
Dobrý den

Na ulici Bellušova u domu 1810/19 bylo v rámci úprav, které probíhaly na celé ulici v rámci budování 
nových parkovacích míst a likvidace zeleně, opomenuto řádně upravit plochu určenou pro stání popelnich 
a 2 přilehlá parkovací místa.

1 - Kvůli nerovnosti vozovky, tam vzniká veliká kaluž (viz. fotografie Bellusova_1810_foto_2.jpg a 
Bellusova_1810_foto_3.jpg), která navíc v toto zímní obodbí zamrzá a sněží-li tak zároveň není led vidět.

2 - Oproti jiným místům zde byly umístěny pouze 2 ochranné, kovové prvky, které chrání auta před 
možným poškozením ze strany uživatelů kontejnerů na odpad, atd. Tj. zatlačí-li někdo na prostřední 
kontejner, tak ten hladce projede mezi umístěnými ochrannými prvky.(viz. fotografie 
Bellusova_1810_foto_2.jpg)

3 - Kanál je nad úroveň vozovky vyvýšen minimálně o 10 cm. Viz. fotografie Bellusova_1810_foto_3.jpg 
a Bellusova_1810_foto_4.jpg

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o následující 
informace:

1 - Kdo je zodpovědný za tento stav?

2 - Kdo je zodpovědný za nápravu?

3 - Kdo je právně zodpovědný za případné úrazy způsobené výše vypsaným a zdokumentovaným stavem 
dané oblasti?

4 - Kdo bude zodpovědný za případné poskození vozidla  způsobené výše vypsaným a 
zdokumentovaným stavem dané oblasti?

5 - Jaké budou kroky MČ Prahy 13 k nápravě této situace?

6 - Do kdy bude daná situace napravena?

7 - Jak v mezičase zabezpečíte, aby v této oblasti nedošlo k úrazu vzhledem k nevhodné úpravě 
povrchu?

S pozdravem





Dobrý den

na základě přiložené výzvy přikládám požadované informace

S pozdravem

______________________ Původní zpráva: ________________________
> Od: "Kopková Jitka (P13)" <KopkovaJ@p13.mepnet.cz>
> Komu: 

10.12.2018 14:07
> Předmět: výzva k doplnění
>
Dobrý den,
Posílám Vám výzvu k doplnění informací.
S pozdravem

Jitka Kopková
Asistentka majetkového, bytového a investičního odboru
Úřad městské části Praha 13
Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5
Tel.: 235 011 306
E-mail: KopkovaJ@p13.mepnet.cz<mailto:KopkovaJ@p13.mepnet.cz>
Web: http://www.praha13.cz

Jakákoliv komunikace uvedená v této zprávě, je určena pouze zamýšleným příjemcům. Z této emailové 
zprávy nevzniká osobě/osobám, jejichž jménem byla odeslána (odesílatel), žádný závazek v souvislosti s 
uvedeným předmětem zprávy. Tato zpráva není ze strany odesilatele příslibem ani nabídkou k uzavření 
jakékoliv smlouvy, změny stávajícího právního vztahu či protinávrhem na jeho změnu, doplnění, pokud 
tak ve zprávě nebo jejích přílohách není výslovně uvedeno. Odesílatel výslovně trvá na uzavření 
jakýchkoliv pr& aacute;v ních vztahů pouze písemnou formou s tím, že veškeré smluvní vztahy 
odesílatele, včetně jejich změn, musí být uzavřeny písemně s podpisy všech účastníků resp. jejich 
statutárních orgánů (popřípadě jejich zmocněnců na základě písemné plné moci) na téže listině. 
Jakákoliv jiná forma uzavření smluvního vztahu, zejména ústní, elektronická atd. se výslovně vylučuje. 
Podmínkou přijetí nabídky, resp. uzavření smlouvy je shoda na celém jejím obsahu a schválení smlouvy 
Radou, příp. Zastupitelstvem MČ Praha 13 v souladu se zák.č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění 
pozdějších předpisů.
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