Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic
Odbor dopravy | Odd. speciálního stavebního úřadu a dopravy
nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice

Č. jednací: MmP 98292/2018
Č. spisu:
Počet listů: 1
Počet příloh: 0

Lenka Otáhalová, nar. 1980
odpověď žádá e-mailem
E-mail : Lenka Otáhalová
<lenka.otahalova@centrum.cz>

Vyřizuje: ing. Pavel Bureš
Telefon: 466 859 363
Email: pavel.bures@mmp.cz

Datum: 30.11.2018

Vážení paní Otáhalová,
na základě zákona o svobodném přístupu k informacím vám sděluji, že k tzv. BlackFriday jsme
neplánovali žádná opatření, protože se jednalo o akci s celostátním rozsahem.
Na Váš druhý dotaz Vám sdělujeme, že Služby města Pardubic a.s., prováděly zasypání spár dlažby na
třídě Míru a Sladkovského ulici v celé šíři, v nočních hodinách z 6.11. – 7.11.2018 ( cca od 21:00hod).
Pavel Bureš
oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy
odbor dopravy
Magistrát města Pardubic
tel.: 466 859 363
mobil : 605 204 700
www.pardubice.eu
Příloha : e-mail dotaz na základě svobodného přístupu k informacím.
____________________________________________________________________________________--Original Message----From: Lenka Otáhalová [mailto:lenka.otahalova@centrum.cz]
Sent: Monday, November 19, 2018 4:15 PM
To: posta@mmp.cz; sekretariat@mppardubice.cz
Subject: Fwd: dotaz na informace
Opravuji se, jednalo se o termín 7-9.11.
______________________ Původní zpráva: ________________________
> Od: "Lenka Otáhalová" <lenka.otahalova@centrum.cz>
> Komu: posta@mmp.cz, sekretariat@mppardubice.cz
> Datum: 19.11.2018 16:14
> Předmět: dotaz na informace
>
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Dobrý den,
sdělkte mi na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, jaká jste přijali opatření v dopravě,
po loňksém kolapsu dopravy na tzv. BlackFriday a jemu přilehlý víkend. Jaká dopravní omezení
plánujete, upravu hlídek, parkovacích míst i zajištění, že residenti ve středu města budou vůbec mít
šanci se dostat domů a odtavit auto, nebo jestli to bude jako obykle, že žádný plán není a obyvatelé se
mají připravit na hodiny strávené průjezdem města a na parkování ve vesnicích v okolí Pardubic odkud
si budou shánět odvoz kolonou zpět do Pardubic, aby se nám ještě zvětšila dopravní vytíženost. neboť
kde zaparkovat ani pro residenty.
Dále se chci zeptat k jakým činnostem docházelo v období minulé středy až pátku tj 14.11-16.11 v ulici
Sladkovského. Po návratu několika dní v Praze jsem měla auto, po čerstvě prodělané technické
kontrole, opakovaně pod několikamilimetrovu vrstvou špíny - bílého prachu, kterým jsem si znečistila
oděv, ale hlavně mám prasklinu v zadním světle, jak od nějkého kamínku. Auto bylo čerstvě po
technické kontrole, kterou jsem opakovala právě kvůli reflektorům, takže přesně vím v jakém stavu
veškerá světla byla a před mým odjezdem do Prahy světlo praské nebylo. Prosím sdělte mi činnost,
která v daném období probíhala a jméno konkrétní odposy, která danou činnost zajišťovala, rozhodla o
ni a měla ji nastarosti. Není možné, aby jste poškozovali cizí majetek.
Odpověd prosím emailem.
Děkuji,
Lenka Otáhalová
1.8.1980
Chraneno pomoci Check Point MmP
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