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Poskytnutí informací

Úřad městské části Praha 9, odbor výstavby a územního rozvoje (dále jen „povinný

subjekt“), jako věcně a místně příslušný orgán podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999

Sb., o svobodném řístu u kinformacím dále 'en „zákon“ , ve věci žádosti

(dále jen „žadatel“), o

informace, která byla doručena dne 11. 2. 2020 a která byla doplněna podáním ze dne 6. 3.

2020, tímto žadateli poskytuje v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona

v návaznosti na rozhodnutí Hlavmho města Prahy, Magistrátu hlavniho města Prahy, Odboru

stavebnlho řádu, Oddělení právnlho, č. j. MHMP 500016/2020, sp. zn. S-MHMP

472500/2020/STR, ze dne 9. 4. 2020, tyto informace:

 

Povinný subjekt formou přílohy tohoto poskytnutí informací žadateli k bodům 2., 3, 5. a 6.

doplnění žádosti ze dne 6. 3. 2020 zasílá:

— žádost o vydání stavebniho povolení ze dne 21. 11. 2006;

- oznámení o zahájení stavebnlho řízení ze dne 30. 11. 2006 včetně doručenek;

- návrh na vydání kolaudačmho rozhodnutí ze dne 18. 10. 2007;

— oznámení o zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání ze dne 5. 11. 2007

včetně doručenky.

Povinný subjekt ve vztahu k přúoze žádosti o vydání stavebního povolení ze dne 21. 11. 2006 a

ve vztahu k bodům 4. a 7. doplnění žádosti ze dne 6. 3. 2020 vydal rozhodnutí o odmítnutí části

žádosti o informace, které je doručováno zároveň s tímto poskytnutím informací.

Ing. Mgr. Karel Horejš

vedoucí odboru výstavby a územního rozvoje
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