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Úřad městské části Praha 19 Příl. ...............„. ....................................

odbor výstavby — stavební úřad P 1 9 3 7 9 3 / 2 O 1 7

k rukám Ing. Ivany Peterková [ ! [ > " i [

Zeleznobrodská 825
„ i I l l I

197 04 Praha 9 —Kbely
pod-m. 05 022017 '

V Hustopečích dne 31. května 2017

ŽÁDOST o POSKYTNUTÍ INFORMACE

ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ MEZI ÚČASTNÍKY ŘÍZENÍ

Žadatel: Flaga s.r.o.

Nádražní 564/47

693 01 Hustopeče

1) Žádost o poskytnutí informace

Žadatel (jako Vlastník a provozovatel průmyslového areálu — PLNÍRNY PB umístěného na
pozemcích v k.ú. Satalice) žádá ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím nadepsaný stavební úřad o poskytnutí informace, zda u nadepsaného stavebního

úřadu probíhají řízení vzóně havarijního plánování Flaga, jak je tato vymezena ve Vnějším
havarijním plánu ze dne 23. ledna 2013, vydaného pod č.j. HSAA-656—2/2013, zejména ve smyslu
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, či ve smyslu jiného právního předpisu, kterým se
nadepsaný stavební úřad při své činnosti řídí („žádost“).

Žadatel má zájem o sdělení informací o těchto probíhajících řízeních:

a) řízení, jejichž předmětem je výstavba obytných domů, či s výstavbou obytných domů byť

i jen okrajově souvisejí, nebo

b) řízení, jejichž účastníkem či zástupcem účastníka je společnost XANNATOS, a.s., Se

sídlem Heršpická 814/5a, Štýřice, 639 00 Brno, IČ: 27759202, zapsaná vobchodním

rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp.z:n. B 5302.

Pokud nadepsaný úřad eviduje řízení, která splňují alespoň 1 z výše uvedených podmínek, žádá
Žadatel o jejich uvedení a základní popis předmětu řízení v odpovédi na tuto žádost a o zaslání
seznamu veškerých dokumentů, které má nadepsaný úřad v daném řízení ve spisu k dispozici. Z těchto

dokumentů posléze vybere Žadatel pouze relevantní dokumenty, jej ich kOpii si později pravděpodobně
vyžádá, aby zbytečně nezatěžoval nadepsaný úřad žádostí o poskytnutí velkého množství podkladů.



  

2) Zádost 0 zařazení mezi účastníky řízení

Za předpokladu,
že u nadepsaného

úřadu probíhají řízení splňující podmínky uvedené v bodě ad 1)

této žádosti, žádá tímto Zadatel o zařazení mezi účastníky řízení, a to z důvodu, že v důsledku

rozhodnutí přijatého v takových řízeních

(a) může být Žadatel dotčen na svých právech a povinnostech
ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb.,

správní řád plynoucích z jiných právních předpisů, zejména na právech a povirmostech,
stanovených

zákonem č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených
vybranými nebezpečnými

chemickými
látkami nebo

chemickými
směsmi,

(b) Žadatelovo vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům

nebo stavbám na nich může být územním
rozhodnutím

dotčeno ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o

územním plánování a stavebním řádu, nebo

(c) Žadatelovo vlastnické právo k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm, může být prováděním

stavby dotčeno ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

Před vypracováním
odpovědí na naši žádost o informace prosíme o zaslání odhadu nákladů na

vypracování
odpovědi na naši žádost o poskytnutí informací předem k našemu odsouhlasení,

bude-li

nadepsaný stavební úřad tyto náklady požadovat.

Odpověď na naši žádost, včetně sdělení ohledně odhadu nákladů na vypracování
Vaší odpovědi

prosím zašlete na (i) adresu žadatele, (ii) do datové schránky žadatele nebo (iii) na email

MartinMiag
ungílagacz

.

Děkujeme.

S pozdravem,

Flaga s.r.o.

Ing. Martin Miartuš, jednatel
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