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Pulz naéi melropole

V Praze dne 20. 3. 2020

(déle jen ”iadatel“)

Véc:

Poskvtnuti

informaci

podle

zékona

E.1OG/19995b.,

osvobodném

pFI'stupu

k informacim, ve znéni pozdéj§ich pFedpisﬁ

Spoleénost Technologie hlavm’ho mésta Prahy, a.s., ICC: 256 72541, se sidlem Délnické
213/12, Holeéovice, 170 00 Praha 7 (déle jen ”spoleénost THMP" nebo ”povinny'l subjekt")
obdriela od Zadatele dne 5. 3. 2020 iédost o poskytnuti informaci podle zékona
é. 106/1999 5b., 0 svobodném ph’stupu k informacim, ve znéni pozdéjél'ch pFedpisG (déle jen
,,Inf2”),

2e

dne 3. 3. 2020 (déle jen ”iédost”), ve které se Zadatel doméhé poskytnuti nésledujicich
informaci.

Zadatel se pod bodem (“:I'slo 1) iédosti doméhé poskytnuti informace, zda se Sprdva vefejne’ho
osve't/enl' vyjadfovala kza’méru o prodeji pozemku/Edsti komunikace par. 6. 1001/38 k. u'.
Pisnice (oddélen 0d pozemku parc. 6. 1001/1 vk. L]. Pisnice), druh pozemku ostatni plocha,
ostatni komunikace a dd/e kzdméru 0 prodeji pozemku/Edsti komunikace par. 6. 155/8 k. L].
Pisnice (oddélen 0d pozemku parc. C". 155/6 vk. U. Pisnice), druh pozemku ostatni plocha,
ostatni komunikace, zver'ejnénym dne 26. 2. 2020 na ur’ednidesce Méstske’ Edsti Praha 4 Libu§.

Kvyée uvedené Eésti iédosti oznaéené 2adate|em pod éi'slem 1) povinny subjekt uvédi
nésledujici odpovécf (za pouiiti v Zédosti definovanf/ch pojmﬂ):

K uvedenym zémérﬁm 5e spoleénost THMP nevyjadfovala.
ll.

iadatel se déle pod bodem éislo 2) iédosti doméhé poskytnuti informace, kudy je opravdu
vedeno vefejné osvétleni v bezejmenné ulici pFi ulici Na Losdch, pFi jake’ hranici pozemku jsou
site" vedeny.

Kvy’IEe uvedené Eésti Zédosti oznaéené iadatelem pod éislem 2) povinnv subjekt uvédi
nésledujici odpovéd’ (2a pouiitf v Zédosti definovanych pojmﬂ):

Po provéFenI’ uml’sténi stoiéru vefejného osvétleni E. 428918 bylo zjiéténo, 2e tento stoiér byl
dosud v mapovy’tch podkladech spoleénosti THMP zakreslen chybné. Na zékladé podnétu
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Zadatele doélo k provéFem’ umisténi dotéeného stoiéru veFejného osvétlenl' a geodetickému
zaméFeni kabelového vedeni ve specifikované oblasti. Aktualizované data jsou jii zanesena do
systému digitélnl'ch podkladﬂ a jsou veFejné pfistupné na webovh stra’nkéch povinného
subjektu.

PFiIohou tohoto Poskytnuti informaci podle Ia poskytuje povinnV subjekt Zadateli situaéni
vykres pFedmétne’ho (Jzemi, ze kterého je patrné skuteéné umisténi stoiéru veFejného
osvétlem’ E. 428918 a kabelové trasa veFejného osvétleni.

PFiIohy:
1.

Situaém’ vykres pFedmétného Uzemi

Vy'lée uvedenY/m poskytnutim informaci bylo Zédosti vyhovéno v plném rozsahu.
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