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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdejswh předpisů.

Vážený pane inženýre,

odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 9 (OŽP), jako příslušný orgán státní

správy, obdržel Vaší žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to k poz. parc. č. 1667/1, 1667/3, 1667/9 a 1669/1,

k.ú. Vysočany, které jsou vkatastru nemovitostí vedené jako druh pozemku ovocný sad, příp.

zahrada a ve skutečnosti se na nich nachází vinice, jak je vjejich případě postupováno dle zákona

č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

K Vašemu dotazu sdělujeme následující:

Městská část Praha 9, vjejíž správě pozemky jsou, obdržela shodně jako Vy výzvu

ke zjednání nápravy. Odbor správy majetku Úřadu městské části Praha 9 (OSM), jako zástupce

vlastníka, resp. správce pozemků, po obdržení výzvy ihned nápravu zahájil. O postupu OŽP

pravidelně informuje. V současné době má OSM podané žádosti o vydání stanovisek ke změně

využití území u příslušných dotčených orgánů státní správy. Po obdržení všech stanovisek podá

žádost o rozhodnutí ke změně využití území u odboru výstavby Úřadu městské části Praha 9.

Vzhledem k výše uvedenému zatím není nutné s vlastníkem, resp. správcem předmětných

pozemků zahajovat řízení o přestupku.

S pozdravem

Ing. Milan Rosol “

pověřený vedením OZP
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