Úřad městské části Praha 10
odbor životního prostředí, dopravy a
rozvoje
Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-010587/2016
Vyřizuje linka: Šimonová / 384
V Praze dne: 5.2.2016
Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje
obdržel dne 27. ledna 2016 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“) o poskytnutí informací ve znění:
1. zda MČ Praha 10 schválila výstavbu administrativní budovy v ulici Šalvějová na parcelách č.
2170, 2162, 2164, vše na k.ú. Záběhlice.
2. pokud ano, žádám o zaslání veškerých vyjádření, stanovisek, připomínek a všech dalších
dokumentů, které byly MČ Prahy 10 (všemi jeho odbory, komisemi či jinými organizačními
složkami) zpracovány k tomuto povolení.
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky na adresu
Obsah poskytnuté odpovědi je následující:
k bodu 1:
MČ Praha 10 jako územně samosprávný celek neschválila výstavbu administrativní budovy v ulici
Šalvějová na parcelách č. 2170, 2162, 2164, vše na k.ú. Záběhlice. MČ Praha 10 podala jako účastník
řízení námitky (viz příloha), které Úřad městské části Praha 10 stavební odbor shledal jako nedůvodné a
dne 14.12.2015 vydal Rozhodnutí umístění stavby.
k bodu 2:
V příloze zasíláme kopii námitek, které MČ Praha 10 podala a dále kopii Rozhodnutí umístění stavby.
Zároveň Vás informujeme, že ve věci bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti z důvodu
anonymizace osobních údajů (ustanovení § 8a InfZ), které Vám souběžně zasíláme na adresu Vašeho
trvalého pobytu.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
S pozdravem
Bc. Martin Pecánek
vedoucí odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje
Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
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