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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 (dále jen „Informační zákon“) 

 
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“), obdržené 14. 04. 2022, Vám níže zasíláme informace 
získané od oddělení řízení a koordinace oprav Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen 
„TSK“). 
 
K požadavku: 
„ve věci týkající se retardérů v ulici Na Hřebenkách, konkrétně poskytnutí: 
1) kopii žádosti na příslušný silniční úřad, včetně příloh  
2) sdělení, zda předmětné rozhodnutí již bylo vydáno a o případné poskytnutí jeho kopie.  
3) sdělení relevantních informací o plánované realizaci stavebních úprav původně předběžně 
plánovaných na březen a duben 2022  
4) kopii zápisů z dalších místních šetření  
 
Sdělujeme: 

Ad 1) 

Žádost nebyla doposud podána, nelze poskytnout. 

 

Ad 2) 

S ohledem na odpověď Ad 1) je dotaz bezpředmětný. 

 

Ad 3) 
Předběžný termín realizace byl posunut na měsíce 07/8 2022 z důvodu změny územního řízení.  Dne   
25. 04. 2022 proběhlo jednání na stavebním úřadě MČ Prahy 5, kde byl projednán návrh opravy 
přejezdových prahů v ulici Na Hřebenkách.  Stavební úřad potvrdil předpoklad, že akce: Na Hřebenkách, 
přejezdové prahy bude probíhat formou sloučeného stavebního a územního řízení, z důvodu potřebných 
technických úprav prahů.  
 



 

   

Ad 4) 
V příloze zasíláme kopii zápisu z jednání ze dne 17. 01. 2022 v anonymizované podobě 
 
S pozdravem 

 
 

 
Mgr. Martin Roubíček 

vedoucí oddělení právního a corporate governance 

 

Příloha: 

- Zápis z jednání ze dne 17. 01. 2022 

 

Cc: 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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