
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 19

Úřad městské části Praha 19

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 893/2021-OV/P V Praze dne 12.2.2021

Sp.zn.: SZ P19 893/2021

Vyřizuje: Ing. Peterková

e-mail: ivana.peterkoankbelv.mepnetcz

telefon: 286 852 470

 

HAVEL & PARTNERS s.r.0., advokátní kancelář

IČ 264 54 807

Na Florenci 2116/15

110 00 Praha 1

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

V platném znění a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města,

ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 2.2.2021 Vaši Žádost o poskytnutí informace

V souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném

znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Žádost se vztahuje k poskytnutí informací a listin týkajících se bazénu umístěného na

pozemku parc.č. v katastrálním území Satalice, obec Praha.

Na základě Vaší žádosti byly prověřeny doklady uložené v archivu zdejšího stavebního

úřadu a po prostudování těchto dokladů byla Vámi požadovaná informace zpracovaná a k výše

uvedenému sdělujeme:

Stavba „Zahradního plastového bazénu o rozměrech 4,3X 8,8m a hloubce 1,2m“ na

pozemku parc.č. _v kat. území Satalice byla povolena rozhodnutím vydaným Odborem

výstavby a místního hospodářství Místního úřadu V Praze — Kbelích dne 26.03.1997 pod č.j.

289/97-330/B. Citované rozhodnutí nabylo právní moci dne 28.04.1997.

Užívání stavby bazénu bylo povoleno kolaudačním rozhodnutím vydaným Odborem

výstavby a místního hospodářství Místního úřadu V Praze — Kbelích dne 03.07.1998 pod č.j.

1018/98-330/T. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 25.07.1998.

Ing.Ivana Peterková,v.r.

otisk úředního ra:ítka vedoucí odboru výstavby

Příloha:

1. Anonymizované stavební povolení č.j. 289/97-330/B

2. Anonymizované kolaudační rozhodnutí č.j. 1018/98-330/T

Doručí se:

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, Na Florenci 2116, Praha 1

Na vědomí:

spis

OKS


