
_---..- ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

odbor výstavby a územního rozvoje

Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany
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Věc: Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve

znění pozdějších předpisů

U ad městské části Praha 9 obdržel dne 15.06.2020 Žádost o poskytnutí informace, dle zákona'ř

č. 106/1999 Sb., o svobodném řístu u k informacím, ve znění ozdě'ších předpisů, kterou podal

“alejen „mmm ve
které požaduje informace týkající se pozemků pare. č. 1327/1, pare. č. 1327/173 a pare. č. 1364/2, Vše

katastrální území Běchovice. Zadatel konkrétně požaduje poskytnutí následujících informací:

I ) Došlo k předání spisu nebo jeho části týkajícího bývalých výzkumných ústavů Běchovice, zejména

pak Pozemků, ze strany Úřadu městské části Praha 9, odbor výstavby a stavebního rozvoje, či

jiného správního orgánu tehdy příslušného k vedení spisové služby, Úřadu městské části Praha

21, odbor stavební úřad, či jinému správnímu orgánu tehdy příslušnému k vedení spisové služby.

V případě, že k předání spisu došlo, žádám Vás 0 poskytnutí protokolu či jiného podkladu

prokazující tuto skutečnost.

2) Na základě, jakých veřejnoprávních oprávnění, a případně kdy, byly umístěny a realizovány

pozemní komunikace na Pozemcích, a .zaslání kopie těchto veřejnoprávních oprávnění, včetně

všech pozdějších změn. V případě, že pozemní komunikace byly umístěny a realizovány na

Pozemcích bez veřejnoprávních oprávnění anebo pozemní komunikace byly umístěny a

realizovány na Pozemcích na základě veřejnoprávních oprávnění, avšak tyto veřejnoprávní

oprávnění nemáte k dispozici, Vás rovněž žádám o sdělení těchto skutečností.

3) Zda a případně kdy došlo k povolení užívání pozemních komunikací na Pozemcích a na základě

jakých veřejnoprávních oprávnění. Rovněž Vás žádám o zaslání kopie těchto veřejnoprávních

oprávnění, včetně všech pozdějších změn. V případě, že nedošlo k povolení užívání pozemních

komunikací na Pozemcích anebo k povolení užívání pozemních komunikací na Pozemcích došlo,

avšak tyto veřejnoprávní oprávnění nemáte k dispozici, Vás rovněž prosím 0 sdělení těchto

skutečností.

4) V případě, že pozemní komunikace byly umístěny, realizovány a zkolaudovány na Pozemcích na

základě veřejnoprávních oprávnění, avšak tyto veřejnoprávní oprávnění nemáte k dispozici, Vás

žádám o sdělení důvodů, proč tomu takje

K bodu 1! žádosti stavební úřad uvádí, Že se V archivu stavebniho úřadu nedochovala žádná ze Žadatelem

požadovaných listin, dokládajících předání předmětného spisu jinému správnímu orgánu. Současně

stavební úřad sděluje, že se předmětný spis V archivu stavebmlio úřadu nenachází, jelikož se týká

/v/

pozemků, které se nenachází ve správním obvodu Městske casti Praha 9.

K bodu 2!, 3! a 4) žádosti stavební úřad uvádí, že mu není známo, kdy a na základě jakých

veřejnoprávních oprávnění byly pozemní komunikace na předmětných pozemcích realizovány, jelikož

nedisponuje žádnými veřejnoprávními oprávněními, na základě kterých by mohly být tyto pozemní

komunikace umístěny. Povinný subjekt není povinen těmito listinami disponovat, jelikož se předmětné

pozemky nenacházejí ve správním obvodu Městské části Praha 9.

Ing. Mgr. Karel Horejš

vedoucí odboru Výstavby a územniho rozvoje
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