Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje

Start Vršovice

Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-124555/2016
Vyřizuje linka: Šimonová / 384
V Praze dne: 30.11.2016

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 30. 10. 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:
„Žádost o informace
- o projednávání zástavby v „proluce“ mezi Krymskou a Moskevkou
Tímto podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, žádáme o poskytnutí informace o
projednávání výstavby v „proluce“ mezi Krymskou a Moskevskou — a to na pozemcích parc.č. 351, 353/1,
353/2, 353/3, 359/1, 359/2, 359/1, 359/5, 360, 361, 362, 363, 364/3, 364/4, 365/1, 365/2, 366/3, 366/4, 367,
368, 369, 370/1, 370/2, 371, 372/3, 372/4 a 373 v katastrální území Vršovic a to o výstavbě jak na všech
těchto pozemcích, tak i o výstavbě na některém z nich, či skupině z těchto pozemků.
Žádáme o poskytnutí informace, zda stavebník (ať už je to kdokoli), podal k Vašemu odboru žádost o vydání
jakéhokoli stanoviska závazného stanoviska) k nějaké stavbě (jakékoli stavbě, nejen projekt staveb nazvaných
Magnolia a Carnea) ve výše vymezeném území anebo zda s vaším úřadem konzultoval projekt výstavby ve
vymezeném území (a to i před zahájením řízení podle stavebního zákona či řízení podle jiného zákona).
Žádáme o informace o proběhlých jednáních, v případě, že vznikl písemný výstup (mailová odpověď,
stanovisko, apod.), pak o tento písemný
výstup.
Požadované informace prosím poskytněte zasláním na emailovou adresu, ze které posílám tuto žádost, kopie
podepsaných dokumentů ve formátu pdf (jejich scany).“

V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky ve formě příloh k tomuto průvodnímu dopisu.
Nad rámec výše uvedeného sdělujeme, že se jedná o veškeré dohledané informace k vámi vymezenému
území Praha 10, které byly řešeny v rámci odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje. V oblasti státní
správy se jedná o dokumenty, které byly vydány na základě oficiálních žádostí. V případě územního rozvoje
se pak jedná o zápisy z jednání pracovní skupiny a komise územního rozvoje.

S pozdravem

Bc. Martin Pecánek
vedoucí odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje

„otisk razítka“

„podepsáno elektronicky“
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