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V Praze   25.4.2017

Věc:  informace dle zák. č. 106/1999 Sb. v platném znění o svobodném přístupu k informacím

Odbor stavební obdržel dne 18.4.2017 žádost Společenství vlastníků Drimlova –Janského 2364-2369 o 
poskytnutí  informace  ve  smyslu  zák.  č.  106/1999  Sb.  v platném  znění  o  svobodném  přístupu 
k informacím. K Vaší žádosti sdělujeme:

Do dokumentace, která se týká dopravního řešení OC včetně vyjádření příslušných  dotčených orgánů  je  
možné nahlédnout v úředních hodinách na Odboru stavebním (je vhodné se předem domluvit – referent 
Ing. Jaroslava Luňáčková, tel. 235011301).

K dotazu týkajícímu se počtu parkovacích míst  u obchodu Lidl uvádíme, že projektová dokumentace 
k územnímu  řízení  obsahovala  posouzení  dopravy  v klidu  na  celou  prodejnu  Lidl.  Výpočtem  bylo 
stanoveno 56 požadovaných parkovacích stání. Celkový počet stání na pozemku investora je 61 stání. 
Počet parkovacích stání vyhovuje. Z celkového počtu parkovacích stání jsou 4 místa určena pro vozidla 
osob s omezenou schopností pohybu a orientace a 1 vyhrazené místo pro vozidlo přepravující kočárek.

Dle cit. zák. je za informaci považován tzv. „zaznamenaný obsah“, informací je to, co je zachyceno na  
hmotném nosiči.   Povinnost  poskytovat  informace se netýká dotazů na názory,  budoucí  rozhodnutí  a 
vytváření nových informací. V této souvislosti poznamenáváme, že Váš dotaz týkající se autosalónů Auto 
Domanský v ul. Tlumačovská a Auto Jeremiášova v ul. Jeremiášova bereme na vědomí jako podnět a na 
místě provedeme kontrolní prohlídku. V případě zjištění nedostatků bude postupováno dle příslušných 
ustanovení zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon).  

 Ing. Tomáš Círus
vedoucí odboru stavebního
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(ev.č.: S/P13-21128/2017) 
 
 

Vážený , 
 

k Vaší žádosti o informace, která nám byla doručena dne 18. 4. 2017, se vyjádřil Odbor 
životního prostředí, Odbor dopravy a Odbor stavební městské části Praha 13. 

 
Vyjádření odboru životního prostředí k přestavbě OC Velká Ohrada a jeho vlivu na dopravu a 
životní prostředí v okolí je následující: 

 
1) Prach vznikající při jakékoliv stavební činnosti je z hlediska odboru životního prostředí řešen 

v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší závazným stanoviskem, jehož obsah 
má být nedílnou součástí následně vydaného stavebního povolení. Hluk vznikající při 
jakékoliv stavební činnosti není odbor životního prostředí kompetentní řešit. 

 
K Vašemu požadavku nechat odstranit a přemístit na jiná stanoviště kontejnery z kruhového objezdu 
z Prusíkovy ulice, které jsou zde dle Vašeho vyjádření umístěny v rozporu s dopravními předpisy, 
sděluje odb. životního prostředí následující: 

 
2) Stanoviště na místních komunikacích povoluje odbor dopravy rozhodnutím o zvláštním 

užívání komunikace. Při vydávání rozhodnutí je vždy dotčeným orgánem Policie ČR. 
 

Závazné stanovisko a  vyjádření  týkající  se  předmětné  stavby  je  Vám  k dispozici  k nahlédnutí 
na odboru životního prostředí. Pro úplnost ještě dodáváme, že originál vždy obdrží žadatel (stavebník) 
a kopii na vědomí stavební odbor ÚMČ Praha 13. 

 
Odbor dopravy v příloze předkládá požadované stanovisko k přestavbě OC Nová Ohrada. 
K Vámi vznesenému dotazu o kolik parkovacích míst byla snížena parkovací kapacita u obchodu Lidl 
v ulici Velká Ohrada při jeho přestavbě a s kolika parkovacími místy bylo v původním projektu 
počítáno a kolik jich je po přestavbě v současnosti Vám odbor dopravy sděluje následující: 

 
1) Odboru dopravy byla v říjnu r. 2014 předložena žádost o stanovisko k akci: “Přístavba 

přípravny pečiva k prodejně Lidl v Praze 5, ul. Červeňanského“. V rámci přestavby bylo 
zrušeno 16 parkovacích stání ze 77 stání. Dokumentace obsahovala výpočet dopravy v klidu 
dle platné vyhl. č. 26/1999 Sb., o obecných požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, 
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v platném znění, ze které vyplynulo, že prodejna má mít min. 36 stání, avšak na pozemku 
investora zbylo 61 stání, který zatím přetrvává do současnosti. 

 
K Vašemu dotazu, zda má Auto Domanský v ulici Tlumačovská povolení na parkování na přilehlé 
zeleni, sděluje odbor dopravy následující: 

 
2) odbor dopravy parkování v zeleni nepovoluje 

 
Odbor stavební Vám sděluje, že do dokumentace, která se týká dopravního řešení OC Velká Ohrada, 
včetně vyjádření příslušných dotčených orgánů je možné nahlédnout v úředních hodinách na Odboru 
stavebním (je vhodné se předem domluvit – referent Ing. Jaroslava Luňáčková, tel. 235011301). 

 

K dotazu týkajícímu se počtu parkovacích míst u obchodu Lidl odbor stavební uvádí, že projektová 
dokumentace k územnímu řízení obsahovala posouzení dopravy v klidu na celou prodejnu Lidl. 
Výpočtem bylo stanoveno 56 požadovaných parkovacích stání. Celkový počet stání na pozemku 
investora je 61 stání. Počet parkovacích stání vyhovuje. Z celkového počtu parkovacích stání jsou 4 
místa určena pro vozidla osob s omezenou schopností pohybu a orientace a 1 vyhrazené místo pro 
vozidlo přepravující kočárek. 

 

Dle cit. zák. je za informaci považován tzv. „zaznamenaný obsah“, informací je to, co je zachyceno na 
hmotném nosiči. Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a 
vytváření nových informací. V této souvislosti odbor stavební poznamenává, že Váš dotaz týkající se 
autosalónů Auto Domanský v ul. Tlumačovská a Auto Jeremiášova v ul. Jeremiášova bere na vědomí 
jako podnět a na místě provedeme kontrolní prohlídku. V případě zjištění nedostatků bude 
postupováno dle příslušných ustanovení zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon). 

 
 
 
 
S pozdravem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alice Hoffmannová 
vedoucí odboru kancelář starosty 
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