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Váš dopis zn.  Naše značka Vyřizuje / linka       V Praze dne 
       MCP11/11/029044/OŽP/Havi Ing. Havlínová/355      6. 5. 2011 
 
 
Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
(CE/37/2011) 
 
Vážená paní, 
 
Vaše žádost ze dne 2. 5. 2011 o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, byla postoupená k vyřízení odboru životního prostředí ÚMČ Praha 11 (dále jen OŽP), který 
v dané věci sděluje následující: 
 

Demoliční ulice je rozhodnutím č.j. OD/849/97/Řiv ze dne 31. 3. 1997 zařazena do sítě místních komunikací 
III. t řídy. Jedná se o nezpevněnou místní komunikaci, která leží na pozemku parc.č. 449/5 v k.ú. Háje. 
Předmětný pozemek je ve vlastnictví hl.m. Prahy a jeho správa je svěřená zdejší městské části.   

OŽP vykonává činnost příslušného silničního správního úřadu podle § 40 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl.m. Prahy 
č.55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí 
o osvětlení či neosvětlení místní komunikace je věcí vlastníka dotčené komunikace, a proto OŽP požádal 
o vyjádření k Vaši žádosti zdejší odbor správy majetku, který spravuje majetek ve vlastnictví a ve správě MČ 
Praha 11.  

 
Odbor správy majetku ÚMČ Praha 11 k Vašemu dotazu uvedl, že požádal dopisem ze dne 7. 4. 2010 
společnost ELTODO – CITELUM s.r.o., která spravuje veřejné osvětlení na území hl. m. Prahy, o zajištění 
osvětlení Demoliční ulice. V odpovědi ze dne 19. 4. 2010 společnost ELTODO – CITELUM s.r.o. uvedla, že 
žádost byla zařazena do seznamu plánovaných akcí, a stavba bude realizována po zpracování projektové 
dokumentace a zajištění územního a stavebního řízení.  
 
V současné době nemá OŽP a zdejší odbor správy majetku žádné přesnější informace o termínu realizace výše 
uvedené stavby k dispozici. 
 
 
 
 
 
         Ing. Yvona Hájková 
        vedoucí odboru životního prostředí 
 
CO: 

- Ing. Štampachová, zástupce starosty 
- OKS 

 


