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Č.j.:
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V Praze, dne 5.9.2016

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Odbor stavební Úřadu městské části Praha 10 obdržel dne 30.8.2016 Vaši žádost podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“) o
poskytnutí informace „…Městská část Praha 10 uzavřela smlouvu (č. 2013/OMP/0162) na prodej nemovitostí - budova č. p.
77 situovaná na parcele č. 361, parcela č. 361 o výměře 294 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), parcela
č. 353/3 o výměře 166 m2 (ostatní plocha), parcela č. 364 o výměře 140 m2 (ostatní plocha), parcela č.
367 o výměře 160 m2 (ostatní plocha), parcela č. 368 o výměře 163 m2 (zahrada), parcela č. 370/1 o
výměře 99 m2 (ostatní plocha), parcela č. 370/2 o výměře 146 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) a
parcela č. 371 o výměře 295 m2 (ostatní plocha), vše zapsáno na listu vlastnictví č. 1035 u Katastrálního
úřadu pro hlavní město Prahu, KP Praha, pro obec Praha, část obce Vršovice, katastrální území Vršovice.
Tímto žádám o poskytnutí následujících informací o aktuálním stavu projednávání projektu Magnolia
a Carnea, který kupec Magnolia Invest hodlá realizovat na výše uvedených pozemcích.
Zejména žádám informaci, zda už bylo zahájeno územní řízení, řízení o umístění stavby nebo stavební
řízení.
Žádám o zaslání stavební dokumentace k projektu a technické zprávy k projektu. Pokud nebyla
předložena, žádám o poslední verzi návrhu projektu, kterou stavebník stavebnímu úřadu předložil.
Žádám o zaslání kopie vyjádření institucí dotčených v územním řízení, která stavebník předložil
stavebnímu úřadu…“
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám tímto sdělujeme, že:
Zdejší stavební úřad nemá přehled o aktuálním stavu projednávání projektu Magnolia a Carnea, který
kupec Magnolia Invest hodlá realizovat na výše uvedených pozemcích.
U zdejšího stavebního úřadu není zahájeno územní řízení, řízení o umístění stavby nebo stavební řízení
ve výše uvedené věci, neboť stavebník o tato řízení nepožádal.
Ohledně zbytku žádosti bylo, v souladu s § 15 odst. 1 InfZ, vydáno rozhodnutí o odmítnutí této části, a
to z důvodu neexistence požadované informace ve smyslu § 2 odst. 4 InfZ.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

S pozdravem

otisk úředního razítka

Ing. Dana Rafflová
pověřená vedením odboru stavebního
elektronicky podepsáno

.
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