Městská část Praha 10
Odbor Stavební
Spis. zn.: OST 010676/2014/Ga
Č.j.:
P10-010810/2014
Vyřizuje: JUDr. Gavlák
Telefon: 267093557

V Praze, dne 29.1.2014

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážená paní ,
Odbor stavební Úřadu městské části Praha 10 obdržel dne 29.1.2014 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 „… prosím o zaslání dokumentace k územnímu rozhodnutí na
pozemky, sousedící se stadionem Bohemians Praha, parc.č. 1121/1, LV 1035. …“.
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující
formě:
Výpisem z listu vlastnictví č. 1035 vedeném Katastrálním úřadem Praha, pro území Vršovice, bylo
zjištěno, že k pozemku parcelní číslo 1121/1, o výměře 11257 m2, druh pozemku - ostatní plocha,
využití pozemku - jiná plocha, je zapsáno vlastnické právo pro Hlavní město Praha, IČ:00064581,
Mariánské náměstí 2/2, 11000 Praha - Staré Město a svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce
pro Městskou část Praha 10, IČ:00063941, Vršovická 1429/68, 10138 Praha 10 – Vršovice.
Z archivních materiálů zdejšího stavebního úřadu bylo zjištěno, že k výše uvedenému pozemku bylo
odborem územního plánování MHMP pod zn.: 137255/97/OUR/V/Kos ze dne 25.5.1998 vydáno
rozhodnutí o umístění stavby na stavbu „Integrovaný obchodní a bytový dům DELVITA“ a dále pod
zn.: 122044/98/OUR/V/Kos ze dne 29.5.1998 vydáno rozhodnutí o umístění stavby a udělení výjimky
na stavbu „Bytový dům Petrohradská ul.“
Kopii obou územních rozhodnutí Vám v příloze tohoto sdělení zasíláme.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na
internetové stránce městské části Praha 10.

otisk úředního razítka

Ing. Jana Königová
vedoucí odboru stavebního
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