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

OST 038369/2020/Ga
P10-040669/2020
JUDr. Gavlák
267093557

V Praze, dne 22.4.2020

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 9. 4. 2020 Vaši žádost podle zákona
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen,,InfZ“)
o poskytnutí informace:
,,Ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zaslání stavebního povolení sp.zn.
OST 28114/2018/Be a stavebního povolení s.zn. OST 125460/2018/Be. Tyto konkrétně jmenované listiny
prosím zaslat neprodleně.
Dále žádám o zaslání veškerých územních rozhodnutí a stavebních povolení ke stavbám v katastrálním
území Strašnice na pozemcích p.č. 1292/1, 1292/9, 1292/13, 1992/19, 1292/20, 1292/21, 1350, a
okolních pozemků. Tyto listiny odlišné od výše konkrétně jmenovaných stavebních povolení žádám zaslat
v zákonné lhůtě.“
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám tímto požadované informace zasíláme v
přílohách č. 1 až č. 2 k tomuto přípisu do Vaší datové schránky.
Souběžně s těmito informacemi Vám zasíláme rozhodnutí o odmítnutí části žádosti z důvodu ochrany
osobních údajů fyzických osob (§ 8a odst. 1 InfZ ve spojení s čl. 6 odst. 1 obecného nařízení o ochraně
osobních údajů) 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.
Vzhledem k mimořádnému rozsahu poskytovaných příloh však zveřejňujeme v souladu s ustanovením §
5 odst. 3 InfZ, pouze tuto doprovodnou informaci vyjadřující obsah poskytnuté informace.

S pozdravem

otisk úředního razítka

Příloha: informace č. 1 a č. 2.

JUDr. Karel Gavlák
právník odboru stavebního

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
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Obdrží:
účastník
1.
ostatní
2. spis OST,

Informace pro zveřejnění: žadateli bylo poskytnuto celkem 7 příloh.
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