
 

  

se sídlem: Semilská 43/1. 197 00 Praha 9 —-- Kbely

/ odbor výstavby — stavební úřad

detašované pracoviště: Železnobrodská 825. 197 00 Praha 9 __ Kbely

Telefon: 286 852 470. IDS: ji9buvp

 

Č.j.: P19 8118/2019—0V/P V Praze dne 19.12.2019

813.211.: SZ P19 8118/2019

Vyřizuje: lng. Peterková

e-mail:

telefon: 286 852 470

Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 19 jako příslušný stavební úřad podle

ustanovení § 13 odst. 1 c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále

jen „stavební zákon") a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy. kterou se vydává Statut hl. m.

Prahy. ve znění pozdějších předpisů. obdržel dne 12.12.2019 žádost Mgr. „lany Štěpánkové.

advokátky. advokátní kancelář LITERA. lČ 736 12 529. sídlem Školská 693/28. 1 10 00 Praha 1

o poskytnutí informace V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.. o svobodném přístupu

k informacím. v platném znění. a to:

- zaslán/' kopii všech prat'omomých poru/cm' (povolením se rozumí dokument podle MSI. \\“

118 ods/. / zákona č. 183/2006 Sb., slave/mího Zákona) včefnějcf/ich změn a kolaudace

(či obdobné/m rozhodnutí) ke stavbám na poxmcích:

parc. (Í _ :asíavěmí plocha a nádvoří

parc. č. _ zahrada

vše v Ail} l 7170f. obec Praha.

Na základě této žádosti byly v archivu zdejšího stavebního úřadu dohledány Vámi požadované

doklady (stavební povolení a kolaudační rozhodnutí). které se vztahují k pozemkům č. parc. 731

a 732/1 v kat. u/emí Vinoř a které Vám v anonymizované podobě zasíláme.

      ng. vana e er ova

otisk úředního razítka vedoucí odboru výstavby

 

Příloha:

1. Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení pro stavbu nazvanou: „Přístavba

rodinného domu a garáž" Č.j. UMC P19 580/2005 ze dne 22.6.2005

2. Kolaudační rozhodnutí pro stavbu nazvanou: „Přístavba rodinného domu" č.j. P19

17566/2007 ()V/H ze dne 5.11.2007

Doručuje se: .

Mgr. Jana Štěpánková. advokátka. advokátní kancelář. Skolská 693/28. 110 00 Praha 1. IDS

jgchg6


