
 

 

Úřad městské části Praha 21

Odbor stavební úřad

Staroklánovická 260

190 16 Praha 9

Věc: Žádost o poskytnutí informací — ke stavbám pozemku parc. č. 1327/61, k.ú. Běchovice

Vážení,

(dále jen "Žadatel") žádá na základě

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"),

Uřad městské části Praha 21 — odbor stavební úřad o poskytnutí níže specifikovaných informací.

Požadované informace se týkají pozemků parc. č. 1327/61 (ostatní plocha — manipulační plocha), zapsané v

katastru nemovitostí na LV č. 638, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště

Praha pro katastrální území Běchovice (dále jen „Pozemky“), vlastník:

A-Z Centrum, spol. s r.o., Nad rybníkem 258, Dolní Počernice, 19012 Praha

Konkrétně Žadatel žádá o poskytnutí následujících informací:

1) Zda bylo vydáno stavební povolení ke stavbám skladů na pozemku parc. č. 1327/61, v k.ú. Běchovice,

Fotodokumentace a přílohy mimo jiné dokládají, že dle veřejně dostupných zdrojů https: *lms.cuzk.cz,

httpsrsxmppprahaeu/app'map,vita a www.cuzkrcz, je zřejmé, že tyto stavby nejsou zapsány v katastru

nemovitostí a že v roce 2003 na tomto pozemku tyto stavby nebyly.

2) Pokud nebylo k výše uvedeným stavbám vydáno žádné povolení, zda bylo s vlastníkem pozemku

dotčeného stavbami, případně s jiným Stavebníkem zahájeno řízení o povolení, či o odstranění těchto

staveb.

V případě, že žádné řízení neprobíhá, považujte prosím tuto mou žádost současně jako podnět k zahájení

řízení o odstranění této stavby.

Současně si tímto dovoluji požádat, abych bylo zahájení případného řízení informován.

Požadované informace zašlete, prosím, v Zákonem stanovené lhůtě patnácti (15) dnů ode dne přijetí žádosti v

elektronické podobě do datové schránky Žadatelé, případně poštou na níže uvedenou adresu. Žadatel trvá na

přímém poskytnutí všech požadovaných infomiací, a to i pokud již byly zveřejněny.

   

  

Děkují

S úctou

Informace o žadateli:
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ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI mc21es7a30be

KANCELÁŘ TAJ EMNÍKA

STAROKLÁNOVlCKÁ 260, 190 16 PRAHA 9, TEL.: 281 012 911, FAX: 281 971 531, PODATELNA©PRAHA21.CZ

VÁŠ DOPIS ČJ:

ZE DNE: 21.08.2020

NAŠE ČJ.: UMCP21/12114/2020/KT/Zah

SPIS. ZN.: SZ/UMCP21/12114/2020/2

VYŘlZUJE; Markéta Zahradníková

TEL.: 281012967

E-MAIL: marketa.zahradnikova@praha21.cz

DATUM: 02.09.2020

Věc: Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.. o svobodném

přístupu k informacím

Úřad městské části Praha 21, se sídlem Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 — Újezd nad Lesy,

jakožto povinný subjekt, obdržel dne 21.08.2020 pod č.j. UMCP21/12114/2020 Vaší žádost o

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „lan“), kterou evidujeme pod číslem 61/20, týkající se

informací souvisejících se stavbami na pozemku parc. č. 1327/61 k.ú. Běchovice.

K Vaší žádosti Vám sdělujeme:

1) Zda bylo vydáno stavební povolení ke stavbám skladů na pozemku parc. č. 7327/67, v

k.ú. Běchovice.

Ke zjištění skutečného stavu bude provedena kontrolní prohlídka na místě, na základě

jejiho výsledku bude pokračováno dle současně platných právních předpisů.

2) Pokud nebylo k výše uvedeným stavbám vydáno žádné povolení, zda byla s vlastníkem

pozemku dotčeného stavbami, případně s jiným stavebníkem zahájeno řízení o

povolení, či o odstranění těchto staveb.

Ke dni vydání této informace nebyla 5 vlastníkem pozemku parc. č. 1327/61 ve výše

uvedené věci zahájeno žádné řízení.
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UMCP21/12114/2020/KT/Zah

SZ/UMCP21/12114/2020/2

Stavební úřad dále k obsahu žádosti uvádí, že podle ust. § 85, § 90 a § 109 (s použitím § 129)

stavebního zákona jsou vlastníci sousedních nemovitostí zahrnuti do okruhu účastníků řízení

pouze v případech, kdy „jejich vlastnické nebo jiné věcné právo ksousedním stavbám

anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být umístěním nebo

prováděním stavby přímo dotčeno", což v daném případě není, nejste vlastníkem sousední

nemovitosti.

S pozdravem

 

Ing. Šárka Zátková

Tajemnice ÚMČ Praha 21
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