
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

 

 

Čj,: P19 4427/2022-0VfP V Praze dne 4.7.2022

Sp.zn,: SZ P19 4054/2022

Vyřizuje: Ing. Peterková

e-mail: ivana.peterkovaíařkbelv.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 15.6.2022 pod č.j. 4054/2022 Vaše podání, ve kterém

žádáte o „vydání závazného stanoviska pro účely kolaudace stavby, která zasahuje“. Na

základě tohoto podání vydal zdejší stavební úřad dne 22.6.2022 pod č.j. P19 4188/2022-OV/He

výzvu k doplnění a upřesnění této žádosti. Dne 23.6.2022 bylo pod č.j. 4233/2022 zdejšímu

stavebnímu úřadu doručeno „ Sdělení ke korespondenci o ZSPI, s žádostí oposkytnutí informací

dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ZSPI sžádostí o poskytnutí

kopie celého spisového materiálu pod sp.zn. : UMC P19 741/2012 kdy následuje specifikace

5ti písemných dokumentů. Čísla jednací písemných dokumentů nejsou uvedena zcela přesně

tak, jak jsou na dokumentech vyznačena, ale lze konstatovat, že se jedná 0 dohledané

dokumenty, které se vztahují ke stavbě na adrese Luštěnická 723, Praha 9.

Na základě Vaší žádosti byly prověřeny doklady uložené v archivu zdejšího stavebního

úřadu a po prostudování těchto dokladů byla Vámi požadovaná informace zpracovaná a

v příloze Vám požadované doklady v anonymizované podobě předáváme.

Ing. Ivana Peterková, v. r.

otisk úředního razítka vedoucí odboru výstavby

Příloha:

Anonymizované rozhodnutí č.j. P19 17512/2007-OV/T

Anonymizované rozhodnutí č.j. P19 ll98/2009-OV/T

Anonymizovaná revizní zpráva elektro z 20.6.2012

Anonymizované závazné stanovisko HZS ze dne 28.11.2012

Anonymizované stanovisko HS ze dne 28.11.20129
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