
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 2610/2019-OV/Š V Praze dne 25. dubna 2019

Sp.zn.: SZ P19 2610/2019

Vyřizuje: Šlosárková

e-mail: slosarkovai(ZDkbelvmepnetcz

Telefon: 286 850 370

Informace

Společnost pro cenové mapy s.r.o. IČ: 24160130

Královodvorská 1086/14

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 12.04.2019 Vaší 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 listin řízení týkajících se výstavby vybraných

bytových projektů na pozemku parc.č. 357/1 v k. ú. Satalice, které citace: evidujeme jako

aktuálně probíhající projekty bytové výstavy ve Vašem městě. Jedná se o dokumenty územní

rozhodnutí a stavební povolení. Dále je žádost specifikována pro stavby realizované jako

ARBORKA SATALICE II aARBORKA SATALICE — RD.

Na základě této skutečnosti byla Vámi požadovaná informace zpracovaná a kvýše

uvedenému sdělujeme, že pro předmětný pozemek parc. č. 357/1 v k. ú. Satalice vedený na

LV č. 1034 u Katastrálního úřadu hl. m. Prahy pro k. ú. Satalice, ve vlastnictví společnosti

Satalice development - druhá etapa s.r.o. IČ: 06781829, nebylo ke dnešnímu dni vydáno .

žádné rozhodnutí o povolení výše uvedených staveb. *

   ng.IanaPeterk0va

otisk úředního razítka vedoucí odboru Výstavby

 

Domči se:

Společnost pro cenové mapy s.r.o. , Královodvorská 1086/14, 110 00 Praha 1 — IDS: 3W35q9b

Na vědomí:

spis


