
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 8850/2021—OV/P V Praze dne 27.12.2021

Sp.zn.: SZ P19 8404/2021

Vyřizuje: Ing. Peterková

e-mail: ivana.peterkovaftDkbelv.mepnet.cz

telefon: 286 852 470

 

Mgr. Štěpán Ciprýn, LL.M., advokát

Rumunská 1720/12

120 00 Praha 2

IDS: u6z3zyh

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 (dále

jen „povinný subjekt“), obdržel dne 8.12.2021 žádost V

_právně zastoupeného Mgr. Stěpánem Ciprýnem, LL.M.., advokátem,

ev.č. CAK 16247, se sídlem Rumunska 1720/12, 120 00 Praha 2 (dále jen „žadatel“) o poskytnutí

informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „1an“), kterou

vede povinný subjekt pod sp. zn. SZ P19 8404/2021.

Obsahem žádosti je poskytnutí informací týkajících se pozemku parcelč. 190/1 v obci Praha,

k.ú. Vinoř.

Žadatel tímto uctivě žádá 0 poskytnutí kopie všech veřejnoprávních titulů (územní rozhodnutí, stavební

povolení, územní souhlas, souhlas se změnou užívání, apod.), vyjádření, stanovisek, souhlasů nebo

jakýchkolijiných aktů orgánů veřejné moci, dotčených osob nebo účastníků řízení, apod., týkajících se

víceúčelového hřiště, které se na pozemku nachází.

Rovněž Vás tímto žadatel žádá o poskytnutí kopie žádostí stavebníka vztahtg'ící se k umístění a

provozovánístavby (žádost 0 vydánístavebního, čijiného povolení, případně žádosti 0 vydání územního

rozhodnutí, ohlášení, žádost o změnu Lžívání, apod.) včetně všech jejích příloh a projektových

dokumentací.

 

Na základě žádosti byly prověřeny doklady uložené V archivu zdejšího stavebního úřadu a po

prostudování těchto dokladů byla Vámi požadovaná informace zpracovaná a předáváme Vám Vámi

požadované kopie, anonymizované, V tomto rozsahu:

1. Rozhodnutí o umístění stavby nazvané: „MČ Vinoř — Revitalizace území u ul. V Podskalí —

víceúčelové hřiště“ č.j. P19 9154/201 l—OV/T ze dne 9.12.201 1 včetně žádosti podané žadatelem

a všech podkladů a příloh pro vydání tohoto povolení podaných žadatelem i vydaných

stavebním úřadem, tedy dokumentace, podkladů, plné moci, výzvy kdoplnění, stanovisek,

zápisu zjednání, dokladu o vyvěšení, dokladu o nabytí právní moci a dalších (148 listů A4)

2. Rozhodnutí o vydání stavebního povolení pro stavbu nazvanou: „MČ Vinoř — Revitalizace

území u ul. V Podskalí — víceúčelové hřiště“ č.j. P19 4256/2013—OV/T ze dne 5.8.2013 včetně

žádosti podané žadatelem a všech podkladů a příloh pro vydání tohoto povolení podaných



žadatelem i vydaných stavebním úřadem, tedy dokumentace, stanoviska, plné moci, oznamení

zahájení řízení a dalších (140 listů A4)

3. Kolaudační souhlas pro stavbu nazvanou: „MČ Vinoř — Revitalizace území u ul. V Podskalí —

víceúčelové hřiště“ objekt „Mostek přes vodoteč“ č.j. Pl9 2690/2014—OV/N ze dne 13.5.2014

včetně žádosti podané žadatelem a všech podkladů a příloh pro vydání tohoto souhlasu

podaných žadatelem i vydaných stavebním úřadem, tedy dokumentace, stanoviska, stanovení

termínu kontrolní prohlídky, zápisu z místního šetření a dalších (69 listů A4)

Informace je podle ustanovení § 17 odst. 5 InÍZ vydána na základě doložení dokladu o úhradě

vynaložených nákladů na poskytnutí informace (č.j. Pl9 8404/2021—OV/P že dne 17.12.2021).

Ing. Ivana Peterková, v. r.

otisk úředního razítka vedoucí odboru výstavby

Přílohy dle textu:

- 3X složka


