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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

ve znění pozdějších předpisů

Úřad městské části Praha 9 obdržel dne 17.05.2021 e-mailod—s

žádostí o poskytnutí informace, dle zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve

znění pozdějších předpisů, V němž Žádá o poskytnutí územního rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o

umístění stavby plotu oddělující pozemek parc.č. 1651/1 na jedné straně a pozemky parc.č. 1651/ 176,

1651/ 174, 1651/11 a 1642/4 na druhé straně, vše k.ú. Hloubětín. Součástí Žádosti je schéma, ve kterém je

plot označen červeně. Žadatel požaduje zaslat odpověď na e-mailovou adresu.

Odbor Výstavby a územního rozvoje Vám sděluje, Že ve stavebním archivu dohledal doklady, vztahující

se k Výše uvedeným pozemkům, na kterých byla umístěna, povolena a kolaudována stavba nazvaná

„Zahrady nad Rokytkou“, obsahující zejména novostavby bytových domů, Včetně příslušné dopravní a

technické infrastruktury.

Odbor Výstavby a územního rozvoje Vám poskytuje kopie listin ve formě kopií dokumentů, které byly

dohledány na odboru Výstavby a územního rozvoje a v archivu Uřadu městské části Praha 9:

- územní rozhodnutí č.j. P09 287667/2005 ze dne 2.1.2006 na stavbu nazvanou „Zahrady nad

Rokytkou“ včetně podrobného situačního zákresu,

- rozhodnutí — stavební povolení č.j. 033826/2006 ze dne 31.5.2006 na stavbu nazvanou „Zahrady

nad Rokytkou,

- kolaudační rozhodnutí č.j. 18118/08/OVÚřUPa/726/ P09/025820/2008 ze dne 29.4.2008 na

stavbu nazvanou „Zahrady nad Rokytkou“.

Dohledané kopie listin jsou přílohou této písemnosti.

Odbor výstavby a územního rozvoje Vám dále sděluje, Že ve stavebním archivu k výše uvedeným

pozemkům nedohledal jiné územní rozhodnutí, které by přímo obsahovalo oplocení Výše uvedených

pozemků.

Ing. Mgr. Karel Horejš

vedoucí odboru Výstavby a územního rozvoje

otisk úředního razítka

Příloha pro Žadatele:

- kopie Výše uvedených listin
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