
 

MESTSKA CAST PRAHA 19

Úřad městské části Praha 19

se sídlem: Semilska 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 6326//2022—OV/P V Praze dne 5.10.2022

Sp.zn.: SZ P19 6326/2022

Vyřizuje: Ing. Peterková

e—mail: ivanapeterkova/ďkbelv_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 (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

150 00

dne 3.10.2022 žádost společnosti Istav Media, s.r.o., IČ 034 41 725, se sídlem Nádražní 762/32,

Praha 5 o poskytnutí informace V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, a to poskytnutí informace z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve

formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, vydaných od 1.7.2022 do 30.9.2022 dle zákona č.

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu týkající se pozemních staveb (objekty budov) pro

právnické osoby V členění:

1.

2.

3.

4.

5.

Identifikace žadatele (jméno právnické osoby nebo alespoň IČO právnické osoby)

Identifikace stavby (např. informace o druhu a účelu stavby, co stavba obsahuje nebo krátký popis

stavby)

Lokalizace stavby (např. informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici)

Druh rozhodnutí

Datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy

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

prostudování těchto dokladů Vám zasíláme následující přehled:

Žadatel: Muzeum hl. m Prahy, IČ 000 64 432

Identifikace stavby: Oprava skleníku v objektu zahradnictví

Lokalizace: Vinoř, Zámecký areál Ctěnice

Druh rozhodnutí: Souhlas s ohlášením záměru

Datum vydání: 15.8.2022

Ing. Ivana Peterková, v. r.

otisk úředního razítka vedoucí odboru výstavby

Doručuje se:

Istav Media, s.r.o., IČ 034 41 725, se sídlem Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, IDS dc6g2wa

Na vědomí:

OKS


