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Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 
Vážený pane řediteli, 
 
k Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ze dne 15. 12. 2021, Vám níže zasíláme informace 
obdržené od investičního úseku Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK“). 
 
K dotazům: 
ve věci poskytnutí informací, dokumentů týkajících se retardérů v ulici Na Hřebenkách, Praha 5 (dále jen 
„žádost“). 
 
1) kopii smlouvy či objednávky se zhotovitelem projektové dokumentace 

2) kopii zápisu z místního šetření  

3) kopii žádosti na příslušný silniční úřad, včetně příloh  

4) sdělení, zda předmětné rozhodnutí již bylo vydáno a o případné poskytnutí jeho kopie.  

5) sdělení relevantních informací o plánované realizaci stavebních úprav předběžně plánovaných na 
březen a duben 2022.  
 
Sdělujeme: 
 
Ad 1) 
Smlouva je uveřejněna v registru smluv vedeném ministerstvem vnitra, naleznete ji na  
https://smlouvy.gov.cz v rubrice podrobné vyhledávání, název publikujícího subjektu: Technická správa 

https://smlouvy.gov.cz/


 

 

   

komunikací hl. m. Prahy, a.s., ID smlouvy: 17476747.  Ke smlouvě přináleží dodatek č. 1, lze dohledat 
stejným postupem, pouze zadáním odlišného ID smlouvy, 17666387. 
 
Ad 2) 
Zápis z místního šetření ze dne 8. 11. 2021 Vám zasíláme v příloze. 
 
Ad 3)  
Nebylo doposud podáno, nelze poskytnout. 
 
Ad 4) 
S ohledem na odpověď Ad 3) dokument nebyl dosud vydán, nelze poskytnout. 
 
Ad 5) 

Předpoklad stavební realizace je březen 2022, ovšem skutečný termín realizace závisí na vyjádření 

příslušných orgánů v rámci inženýrské činnosti a koordinaci s ostatními investičními akcemi v dané 

lokalitě. Je vypracována studie akce Na Hřebenkách. V lednu 2022 proběhnou jednání s magistrátem hl. 

města Prahy (odbor pozemních komunikací a drah) a stavebním úřadem MČ Praha 5, kde bude 

rozhodnuto o konečné realizaci přejezdových prahů a vyhotovena finální podoba projektové 

dokumentace.   
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
Mgr. Martin Roubíček 

vedoucí oddělení právního a corporate governance 

 

Přílohy: 

1) Zápis z místního šetření 

 

Cc: úsek 4157 TSK 

 
Upozornění: 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK.“) odmítá při své činnosti jakékoli protiprávní a neetické jednání a v maximální 
míře dodržuje transparentnost a legalitu. Zaměstnanci a osoby jednající za TSK jsou povinni se při svém jednání řídit zásadami Criminal 
compliance programu (dále jen „CCP“), který je nedílnou součástí firemní kultury TSK. Každá z osob jednajících za TSK je povinna oznámit 
jakékoli podezřelé a protiprávní jednání, které je v rozporu s CCP. Pokud osoba jednající za TSK jedná v rozporu s CCP, není takové jednání 
považováno za jednání v rámci nebo zájmu TSK. 
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