Úřad městské části Praha 10
Odbor stavební
Spis. zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Telefon:

OST 101587/2016/Ga
P10-102547/2016
JUDr. Gavlák
267093557

V Praze, dne 5.10.2016

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 4.10.2016 Vaši žádost podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“) o
poskytnutí informace - „…Dne 27. 6. 2016 jsme podali podnět k přezkumu územního rozhodnutí,
týkajícího se zprovoznění výjezdové základny ZZS (č.j.: P10-004061/2016). Do dnešního dne jsme
neobdrželi žádnou reakci. Žádáme Vás o informaci, v jakém stádiu je přezkum předmětného řízení a
předmětné řízení.…“
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám tímto sdělujeme, že zdejší stavební úřad pod
Spis. zn.: OST 087659/2015/Ce, Č.j.: P10-084882/2016 ze dne 16.8.2016 podle § 88 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů předal odvolacímu správnímu orgánu spis k
odvolání, které dne 27.7.2016 podalo do DS Společenství vlastníků Jahodová 2702-5, IČ:02382008,
Jahodová 2703/125, Praha 10 a dne 28.6.2016 podalo do DS Družstvo nájemníků Jahodová 42, bytové
družstvo, IČ: 25716085, Jahodová 2889/42, Praha 10, proti rozhodnutí, které vydala Městská část
Praha 10 - odbor stavební Úřadu městské části Praha 10 jako správní orgán pod Spis. zn.: OST
087659/2015/Ce, Č.j.: P10-004064/2016 ze dne 12.1.2016, ve věci umístění stavby nazvané
„Zprovoznění výjezdové základny ZZS, parkoviště a příjezdová komunikace“, včetně parkoviště
osobních automobilů u budovy A, zastřešeného parkovacího stání a parkoviště pro 10 sanitních vozů
u budovy B, související rozšíření příjezdové komunikace ke školnímu areálu VOŠŠP z ulice Jahodová, 2
přípojky dešťové kanalizace v ulici Jahodová, vnitroareálové oplocení ve školním areálu VOŠŠP při ulici
Jasmínová, na pozemcích parc. č. 2078/323, 2078/324, 2078/325, 2078/362, 5877, k.ú. Záběhlice,
Praha 10.
Spisový materiál pro odvolací orgán byl zaslán na adresu Odbor stavebního řádu, Mariánské nám. 2,
Praha 1, 110 01.
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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