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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 28.02.2022 žádost o poskytnutí informace, dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž žádáte
o vyhotovení kopií listin dle přiložené tabulky.

Odbor výstavby a územního rozvoje Vám poskytuje požadované kopie listin ve formě kopií dokumentů,
které byly dohledány na odboru výstavby a územního rozvoje a v archivu Úřadu městské části Praha 9.

Požadované informace, resp. kopie těchto listin:

- změna územního rozhodnutí o umístění stavby, rozhodnutí o změně využití území a stavební
povolení (DRUŽSTEVNÍ HARFA PARK VII) ze dne 05.10.2021, pod č.j.
MCP09/100308/2021/OVÚR/Fri,

- stavební povolení (HARFA PARK VIII) ze dne 21.06.2021, pod č.j.
MCP09/062332/2021/OVÚR/Fri,

- společné rozhodnutí (DOMA U ROKYTKY) ze dne 13.07.2020, pod č.j.
MCP09/086564/2020/OVÚR/POL,

- společné rozhodnutí a povolení výjimky (LAPPI HLOUBĚTÍN, KEMI) ze dne 18.06.2021, pod
č.j. MCP09/048190/2021/OVÚR/Fri,

jsou přílohou této písemnosti.

Požadovaná informace ohledně vyhotovení kopií listin dle přiložené tabulky, týkající se stavby nazvané
VILA KYJE, nacházející se na pozemku parc. č. 1126 v katastrálním území Kyje, se nenachází v územní
působnosti MČ Praha 9. Tato stavba se nachází na území správního obvodu MČ Praha 14. Jelikož se tato
část podání nevztahuje k působnosti MČ Praha 9, informujeme Vás, že tuto část žádosti ze dne
28.02.2022, týkající se stavby na pozemku parc. č. 1126 v katastrálním území Kyje, Úřad městské části
Praha 9, v souladu s § 14 odst. 5 písm. c) uvedeného zákona, odložil usnesením ze dne 07.03.2022 pod
č.j. MCP09/035656/2022/OVÚR, které bylo poznamenáno do spisu. Proti odložení žádosti podle § 14
odst. 5 písm. c) téhož zákona není přípustný opravný prostředek

Ing. Mgr. Karel Horejš
vedoucí odboru výstavby a územního rozvoje

otisk úředního razítka
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Příloha pro žadatele:

- kopie výše uvedených listin

Obdrží:

doporučeně do vlastních rukou
Společnost pro Cenové mapy ČR s.r.o., IDDS: 3w35q9b

sídlo: Králodvorská č.p. 1086/14, 110 00 Praha 1-Staré Město

Ostatní
Městská část Praha 9, OOS, odbor občansko správní, Sokolovská č.p. 14/324, 190 00 Praha 9-Vysočany
(ZPI 16/2022)
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