
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 7636/2021-OWP V Praze dne 12.11.2021

Sp.zn.: SZ P19 7636/2021

Vyřizuje: Ing. Peterková

e-mail: ivana.peterkoankbelv.mepnetcz

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

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

ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 4.11.2021 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“).

Qbsahem žádosti je zaslání kolaudačního rozhodnutí týkající se venkovního školního

hřiště ZS Praha Satalice, nacházející se v katastru Praha Satalice, LV 523, parcelní číslo 282.

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:

Zdejší úřad je příslušným stavebním úřadem od 1.7.1992 a má ve svém archivu uložené

pouze doklady vydané po tomto datu. Doklady, které byly vydané před tímto datem, jsou

v archivu zdejšího stavebního úřadu uloženy pouze sporadicky a zpravidla se jedná pouze 0

kopie. Vámi požadované kolaudační rozhodnutí v archivu zdejšího stavebního úřadu uložené

není. Škola v Satalicích byla vybudovaná pravděpodobně někdy před rokem 1950 a její součástí

bylo i hřiště. V dané věci je možné obrátit se s obdobnou žádosti na archiv Městské části Praha

— Satalice, případně na Státní okresní archiv Praha — východ se sídlem v Přemyšlení.

Ing.Ivana Peterková,v.r.

otisk úředního razítka vedoucí odboru výstavby


