
MĚSTSKÁ CAST 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 47_0,IDS:J19buvp

 

Č.j.: P19 3037/2019—OV/P V Praze dne 14.5.2019

Sp.zn.: SZ P19 3037/2019

Vyřizuje: lng. Peterková

e—mail: i\anapeterlmva$lxbelymcpnetcz

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 3.5.2019 žádost Mgr. Juraje Koprdy —

advokáta, IČ 663 95 755, sídlem Korunní 957/35, 120 00 Praha 2 o poskytnutí informace

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb,. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a

to:

1. Jaky byl celkový počet (množství) pravomocně vydaných rozhodnutí ze strany

odboru výstavby - stavebního úřadu ÚMČ Praha 19 o udělení výjimky z ust. § 29

odst. 2,3 nařízení Hl. města Prahy č. 10/2016 Sb. HMP, kterým se stanovují obecné

požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby V hl. městě Praze

(dále jen “PSP“), spočívající ve snížení stanovených minimálních odstupových

vzdáleností staveb rodinného domu od společné hranice. a to pro stavby rodinných

domů nacházejících se V k.ú. Satalice za celé období roku 2018?

2. V kolika případech bylažádost stavebníka o udělení výjimky z ust. § 29 odst. 2,: PSP

stavebním úřadem ÚMČ Praha 19, spočívající ve snížení stanovených minimálních

odstupových vzdáleností staveb rodinného domu od společné hranice, a to pro stavby

rodinných domů nacházejících se v k.ú. Satalice za celé období roku 2018

pravomocně zamítnuta?

Na základě této žádosti a s ohledem na skutečnost, že zdejší stavební úřad nevede evidencí

v rozsahu požadované informace, byly prověřeny doklady uložené V archivu zdejšího stavebního

úřadu a po prostudování těchto dokladů Vám sdělujeme, že ve Vámi sledovaném období nebylo

vydáno žádné rozhodnutí specifikované ve Vaší žádosti.
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otisk úředního razítka vedoucí odboru výstavby

 

Doručuje se:

Mgr. Juraj Koprda — advokát, Korunní 957/35, 120 00 Praha 2, IDS 2XW4rpm

Na vědomí:

OKS

   


