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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Na základě žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádáte o poskytnutí následujících informací: 
 

Zda má obec závazek obstarat parkovací stání pro potřeby provozu restaurace, zda orgán obce 

případnou žádost konkrétní osoby projednal a schválil a zda se jedná o bezúplatné přenechání části 

majetku obce do užívání podnikající třetí osoby. Pokud uživatel parkovacích míst v ul. Za Kovárnou 

(naproti restauraci) hradí sjednané nájemné podle smlouvy, žádá se o zaslání její fotokopie a 

současně se činí dotaz, kdy a kým byla tato smlouva schválena a uzavřena.  

Z jakého důvodu nebo podnětu obec iniciovala změnu využití území (pozemku parc.č. 125/7) pro 

stavbu „hřiště“, když jí bylo známo, že vedle této zamýšlené stavby byla a je umístěna již od roku 1886 

usedlost č.p. 6 sloužící i k bydlení s odstupovou vzdáleností zhruba pět metrů a s výsledkem privatizace 

projektu obce „hřiště“ je, že obyvatelé domu č.p. 6 jsou denně obtěžování hlukem dětí a jejich rodičů 

z restaurace do pozdních nočních hodin. 

 

K Vaší žádosti o informaci uvedené v bodě 5 nezbývá než konstatovat, že v pravomoci 

Městské části Praha-Dolní Měcholupy není zajišťování vyhrazených parkovacích stání pro 

potřeby třetích osob. Rozhodování o takovém požadavku je v gesci Městské části Praha 15. 

Parkování na území MČ Praha-Dolní Měcholupy je možné v souladu s platnými právními 

předpisy, tedy na místech k tomu určených za splnění zákonných podmínek. MČ Praha-Dolní 

Měcholupy na svém katastrálním území nemá „vyhrazené parkovací zóny“, jejichž užívání by 

bylo zpoplatněno.  

K Vašemu dotazu, zda „obec případnou žádost konkrétní osoby projednala a schválila“ Vám 

sdělujeme, že s ohledem na dobu, která uplynula (Vámi předestřená záležitost byla řešena 

před více jak 20 lety), nedisponuje ÚMČ Praha-Dolní Měcholupy dokumenty týkajícími se 

dané záležitosti. V této souvislosti si Vás dovolujeme odkázat na archiv příslušného 

stavebního úřadu. 

K dotazu týkajícímu se iniciace změny územního rozhodnutí Vám sdělujeme, že žádost o 

změnu využití byla podávána společností ASSA s.r.o. a nikoliv z podnětu MČ Praha-Dolní 

Měcholupy. 

 

V závěru Vaší žádosti apelujete na MČ Praha-Dolní Měcholupy k přijetí opatření a řešení 

vedoucích k zamezení šíření hluku. Co se ochrany obyvatelstva před škodlivinami včetně 

hluku týče, tak nejdůležitější úlohu mají orgány ochrany veřejného zdraví, tedy příslušné 

hygienické stanice, k jejichž rukám by případný podnět měl směřovat. 
 

S pozdravem 

 

Šárka Fořtová, DiS. 

tajemnice 
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