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Vaše značka

Věc:

Vyřizuje
Mgr. Juraj Koprda

V Praze dne
03. 05. 2019

Žádost o poskytnutí informací dle ust. § 14 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění
I.

V souladu s ust. § 14 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném
znění, (dále jen "Info zákon") se tímto na nadepsaný správní orgán obracím s ž á d o s tí o poskytnutí
informací v následujícím rozsahu:
1. Jaký byl celkový počet (množství) pravomocně vydaných rozhodnutí ze strany odboru výstavby
- stavebního úřadu UMC Praha 19 o udělení výjimky z ust. § 29 odst. 2, 3 nařízení HI. mésta 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
nacházející se v k.ú. Satalice za celé období roku 2018 ?
2. V kolika případech byla žádost stavebníka o udělenívýjimky z ust. § 29 odst. 2, 3 PSP stavebním
úřadem UMC Prahy 19, spočívající ve snížení stanovených minimálních odstupových vzdáleností staveb
rodinného domu od společné hranice, a to pro stavby rodinných domů nacházející se v k.ú. Satalice
za celé období roku 2018 pravomocně zamítnuta ?
II.

0 poskytnutí výše uvedených informací si dovoluji požádat v souladu s ust. § 4a odst. 2 zák.
č. 106/ 1999 Sb. v elektronické podobě, a to prostřednictvím datové schránky - ID DS: 2xw4rpm.
Vyřízení této žádosti současně očekávám v zákonné 15—denní lhůte v souladu s dikcí ust. & 14
odst. 5 písm. d) zák. č. 106/1999 Sb., v platném znění, a to ode dne doručení této žádosti povinnému
subjektu, tj. nejpozději dne 18. 05. 2019 včetně.
III.

Za poskytnutou součinnost ke shora uvedenému si tímto dovoluji předem poděkovat, když
v případě jakýchkoli dotazů, upřesnění, či otázek k předmětné žádosti mne můžete kontaktovat
prostřednictvím níže uvedených kontaktních tel. čísel, e.mailem, resp. prostřednictvím adresy sídla
mé AK jak uvedeno shora v záhlaví tohoto podání.
S pozdravem
Mgr. Juraj Koprda - advokát

