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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 majetkoprávní obdržel dne 6. 2. 2020 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:
„Vážená paní, vážený pane,
obracím se na Vás jménem společnosti Magnolia Invest s.r.o.., se sídlem Kobrova 3331/3, 150 00 Praha
5, IČO: 28363566 („Společnost"), ve věci poskytnutí informací týkající se stanovisek k Magnolia
Projektu umístěného na pozemcích p.č. 362, p.č. 363, p.č.364/3, p.č. 365/1, p..č. 366/3, p.č.367, p.č.
368, p.č. 369, p.č. 370/1, p.č. 370/2, p.č. 371, p.č. 372/3 a p..č. 373, vše k.ú. Vršovice, k.ú. Vršovice (
dále jen „Magnolia Projekt" ).
Dne 29.1.2020 podala MČ Praha 10 prostřednictvím starostky MČ Praha 10, paní Renaty Chmelové,
námitky ke společnému územnímu a stavebnímu řízení k Magnolia Projektu. Před podáním těchto
námitek bylo vydáno interní stanovisko k Magnolia Projetu MČ Praha 10, odborem koncepce a rozvoje
MČ Praha 10, konkrétně vedoucím odboru koncepce a rozvoje Ing. arch. Pavlem Ludvíkem a odborem
majetkoprávním MČ Praha 10, referátem výkonu vlastnických práv, konkrétně Ing. Helenou Novákovou
CSc.
Tímto Vás tedy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím
žádáme o zaslání výše specifikovaných podkladů - tj. stanoviska MČ Praha 10, odboru koncepce a
rozvoje ( Ing. arch. Ludvík) a odboru majetkoprávního MČ Praha 10, referátu výkonu vlastnických práv
(Ing. Helena Nováková CSc.) k Magnolia projektu“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky formou tohoto přípisu včetně příloh č. 1 a č. 2 do Vaší datové schránky. Z poskytovaných
informací byly vyloučeny osobní údaje fyzické osoby; z tohoto důvodu bylo povinným subjektem
vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti (§ 8a odst. 1 InfZ ve spojení s čl. 6 odst. 1 obecného
nařízení o ochraně osobních údajů), které Vám souběžně zasíláme do Vaší datové schránky.

Vzhledem k tomu, že částí požadovaných informací (interní stanovisko k Magnolia Projetu MČ Praha
10, vydáno odborem majetkoprávním MČ Praha 10, referátem výkonu vlastnických práv, konkrétně Ing.
Helenou Novákovou CSc.) povinný subjekt nedisponuje, neboť takové stanovisko nebylo vyhotoveno,
vydal rozhodnutí o odmítnutí této části žádosti, a to z důvodu neexistující informace (§ 2 odst. 4 InfZ
ve spojení s § 15 odst. 1 InfZ), které Vám souběžně zasíláme do Vaší datové schránky.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
S pozdravem
Ing. Filip Koucký
vedoucí odboru majetkoprávního

„otisk razítka“

„podepsáno elektronicky“

Přílohy:
-

-

č. 1 Stanovisko MČ Praha 10 k podnětu zahájení pořizování úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy
č. 34 /2016 ze dne 26. 9. 2017
č.. Vyjádření OKR/OŽD k žádosti o stanovisko k podnětu na provedení úpravy ÚP SÚ
HMP společnosti Magnolia Invest s.r.o. ze dne 5. 4. 2017
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