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Vážení,

tímto žádám, ve smyslu zákona č. Lo6/L999 sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí informací.

Společnost CTP lnvest spo l.s.r.o. v dokumentaci v řízeníElA k záměru CTPark Prasue No D8.3. D8.4. D8.s.
D8.6 v k. ú. Kozomín uvádí,,V současnosti probíhajíjednání investora s provozovatelem hromadné dopravy
v území- Pražská integrovaná doprava, o zavedení linky integrovaného systému do plánovaného areálu."

Prosím o poskytnutí informací, zda tato jednání s vaší organizací probíhají nebo probíhaty, s uvedením
konkrétního odboru případně osob se kterými bylo toto jednání vedeno a zároveň o sdělení vrýsledku
tohoto jednání, pokud je ukončeno.

Tato část územíje obsluhována linkou 370 Praha - Kobylisy- Kralupy nad Vĺtavou

Prosím o poskytnutí výše požadovaných informací na e-mail:
schránky

Za poskytnutí informací předem děkuji.

S pozdravem

lebo do datové
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VaŠe značka:

NaŠe znaÖka:

Vyřizuje;

Datum: 20, 10.2020

Žádost o poskytnutĺ informací dte zákona č. 106/ĺ999 Sb., o svobodném přístupu k

infoľmacim

Váżená panÍmagistro,

kVaŠĺ Žádosti dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přĺstupu kinformacím, ze dne 7.10,2020, vnĺŻ
pożadujete poskytn utĺ informace

Spo/ečnosŕ CTP lnvest spo/.s'r.o. v dokumentaci v řĺzenĺ EIA k záměru CTPark Prague Nońh D8.3, D8.4,

D8.5, D8'6 v k' ťl. Kozomĺn uvädĺ ,,V sołöasnosfi probĺhajl jednánÍ investora s provozovatelem hromadné

dopravy v úzam[ - PraŽská integrovaná doprava, o zavedenĺ linky integrovaného systému do plánovaného

areálu,"

ProsÍm o poskytnutĺ informacĺ, zda tato jednánĺ s yašÍ organizacÍ probĺhajĺ nebo probĺhaly, s uvedenĺm

konkrétnĺho odboru přĺpadně osob se kteými bylo toto jednánĺ vedeno a zároveň o sdělenĺ výsledku tohoto

jednánÍ, pokud je ukončeno.

K uvedené problematice sdělujeme, Že zástupci spoleönosti CTP.lnvest spol. s r.o., resp, správce GTParku

společnost RUSTLER Property Services CZ s.r,o. s námijako s organizátory dopravy _ organizacemi ROP|D

+ lDsK, kteřĺ společně působÍ jako organizátoři veřejné hromadné dopravy v Praze a ve Stľedoěeském kraji'

skuteÖně řešili moŽnosti zajištěnĺ dopravnĺ obsluhy chystaného areálu v Kozomĺně.

Na několika jednánÍch jsme v průběhu roku 2018 ľeŠili moŽné varianty zajištěnÍ obsluhy nového areálu' Jako
jedna z moŽnost[ byla diskutována i varianta zapojenĺ Železnice a výstavba nové żelezniÖnĺ zastávky

v bllzkosti chystaného areálu' DalšÍ moŽnostĺ je řešit nävoz a odvoz zaměstnanců autobusy a to např.

s napojenÍm na dopravnl uzel v Kralupech nad Vltavou. lnvestora jsme upozornili, Že s ohledem na vytÍżenĺ

Regionálnĺ oľganlzátor prażské lntegÍované dopravy
Rytĺľská 406/1 0' 1 10 00 Praha 1 

' 
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stávajÍcÍch spojů bude nutné objednat nové spoje' aby byla zajištěna dostateěná přepravnÍ kapacita
pro všechny cestujĺcÍ. Konkrétnĺ dopravní řešení však bude możné připravovat aż na základě informacÍ
o průběhu výstavby a na základě inforrnacÍ o skuteÖném počtu cestujÍcĺch během dne.

S pozdravem
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