
Sídlo: nám. 14. října č. 4, 150 22 Praha 5      IČ: 00 06 36 31 web: www.praha5.cz    

Pracoviště: nám. 14. října č. 4, 150 22 Praha 5      tel.: 257 000 111 e-mail: podatelna@praha5.cz    

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.      č. ú.: 19-2000857329/0800 ID DS: yctbyzq    

 

Úřad městské části Praha 5     
Odbor dopravy  
nám. 14. října 1381/4, 150 22  Praha 5 
telefon 257 000 133 fax 257 000 210 
IČO: 00063631, DIČ CZ00063631 

 
 

*MC05X01V2U2O* 
 

84.1 S / 5 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

 
Váš dopis zn. Naše č.j Vyřizuje / linka Datum 

 MC05 243099/2022/ODP/Tu Tumová Anna / 257000473 9.11.2022 

Poskytnutí informací podle § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

MČ Praha 5, Úřad MČ Praha 5, jako povinný subjekt podle § 14 odstavec 5 písm. d) zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„InfZ“) obdržel dne 05.11.2022 (Vaši) žádost o poskytnutí informací kterou eviduje pod č. j. MC05 

243041/2022/ODP/Tu, týkající se žádosti o:  

 

1. Počtu zahájených řízení o přestupku s provozovateli motorových vozidel pro neoprávněné 

parkování na vyhrazených parkovacích zónách v parkovací oblasti P5.6 v období od 1. 2. 2022 do 

31. 10. 2022. 

2. Počtu odstraněných vraků z pozemních komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů („zákon o pozemních komunikacích“) v městské části 

Praha 5 za období od 1. 5. 2021 do 31. 10. 2021. 

3. Počtu odstraněných vraků z pozemních komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů („zákon o pozemních komunikacích“) v městské části 

Praha 5 za období od 1. 5. 2022 do 31. 10. 2022. 

       

 

 

 

V souladu s příslušnými ustanoveními InfZ poskytujeme následující informace:  

Pan 

Petr Topinka 

pl.topinka@gmail.cz 
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K bodu č. 1 - odmítnuto. 

K bodu č. 2 – bylo odstraněno 17 vraků z pozemních komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů („zákon o pozemních komunikacích“) v 

městské části Praha 5 za období od 1. 5. 2021 do 31. 10. 2021. 

K bodu č. 3 – bylo odstraněno 9 vraků z pozemních komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů („zákon o pozemních komunikacích“) v 

městské části Praha 5 za období od 1. 5. 2022 do 31. 10. 2022. 

 

Podle § 5 odst. 3 bude informace také do 15 dnů od poskytnutí zveřejněna způsobem umožňující 

dálkový přístup na webových stránkách MČ Praha 5:  

https://www.praha5.cz/povinne-zverejnovane-informace/archiv-poskytnutych-informaci-podle-

zakona-c-106-1999-sb/ 

 

 

 
……………………………………………… 

Ivan Růžička, vedoucí odboru dopravy  
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