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

OST 020163/2018/Ga
P10-020742/2018
JUDr. Gavlák
267093557

V Praze, dne 21.2.2018

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 stavební obdržel dne 16. 2. 2018 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:
„Žádám Vás tímto v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o
sdělení, jak bylo s mou námitkou naloženo a zda ji vzhledem k aktuálnímu přerušení řízení do 31.3.2018
nebude třeba podávat znovu, případně nějakým způsobem doplnit.“
K Vaši žádosti o informaci sdělujeme, že zdejší stavební úřad obdržel dne 3.7.2017 žádost o vydání
územního rozhodnutí o umístění stavby: Polyfunkční dům včetně přípojky kanalizace, vody, plynu,
elektro NN, přeložky NN a VN, přeložky a nového vedení a VO, vedení veřejné komunikační sítě,
rozšíření komunikace, zpevněné plochy, opěrné zdi, retenční nádrž a zařízení staveniště s oplocením,
s názvem "CARNEA PROJEKT - polyfunkční objekt" Praha 10 - Vršovice, mezi ul. Krymskou a
Francouzkou, na pozemcích parc. č. 351, 353/1, 353/2, 353/3, 359/1, 359/2, 359/5, 360, 362, 363,
364/3, 365/1, 366/3, 368, 369, 370/1, 370/2, 371, 2456, 2458 v katastrálním území Vršovice (dále jen
"stavba"). Tato žádost nebyla úplná a proto stavební úřad vyzval stavebníka, aby svou žádost doplnil
v termínu do 31.3.2018. Stavebník svou žádost doplnil před uplynutím stanoveného termínu a proto
stavební úřad pod Spis. zn.: OST 071132/2017/La, Č.j.: P10-006663/2018 ze dne 14.1.2018 oznámil
veřejnou vyhláškou zahájení územního řízení ke stavbě.
Vaše námitky ze dne 16.2.2018 proti vydání územního rozhodnutí o umístění stavby byly zařazeny do
spisu a budou posouzeny stavebním úřadem při vydání rozhodnutí ve věci. Rozhodnutí ve věci bude
vydáno veřejnou vyhláškou. V případě, že s vydaným rozhodnutím nebudete souhlasit, budete mít
možnost podat odvolání dle poučení v rozhodnutí uvedeném.

V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme písemně na Vámi
uvedenou adresu.
Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Úřední hodiny:
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
IČ: 00063941
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 19-2000733369/0800

tel.: [802]
http://www.praha10.cz
e-mail: posta@praha10.cz
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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. Dana Rafflová
vedoucí odboru stavebního

Obdrží:
účastníci (dodejky)
1.
ostatní
2. spis OST,

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Úřední hodiny:
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
IČ: 00063941
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 19-2000733369/0800

tel.: 267093477
http://www.praha10.cz
e-mail: posta@praha10.cz

