
Dobrý den pane inženýre,

typickou „šeptandou„ v Újezde nad Lesy jsem se doslechl, že nedaleko

rybníka na určitých pozemcích 550/2 a 543/2 popřípadě 549/2, 550/5, 550/12

nebo 550/13 by měl vznikat chov drůbeže či jiný chov zvířat. V reálném

prostředí nic takového není poznat.

Proto dotaz na Odbor stavební úřad zda je úřadu tato okolnost známa a zda

může po provedeném šetření vyvrátit tuto „ šeptandu „. Nejsem si jist ,

zda podle UP je takový chov vůbec na území Prahy možný.

Děkuji za reakci a Váš čas.

Městská část Praha 21

S pozdravem Doručeno- 20 04 2020

UMCP21/05606/2020/KT/Zah

“ny pmohy 1

mc21es7a30a083

 

 

 

druh.

     

 



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 III III! ||||1|||||| i| Illlfl ljljllljjjllllll ||1||||l|
ÚŘAD MĚsTSKÉ ČÁSTI memes a ao

KANCELAR TAJEMNÍKA

STAROKLÁNOVICKÁ 260, 19016 PRAHA 9. TEL.: 281 012 911, FAX: 281 971 531. PODATELNA@PRAHA21.CZ

 

vÁš DOPlS Čj:

 

ZE DNE:

NAŠE ČJ.: UMCP21/05606/2020/KT/Zah

SPIS. ZN.: SZ/UMCP21/05606/2020/2

VYŘIZUJE: Markéta Zahradníkova

TEL.: 281012967

E-MAIL: marketazahradnikova©praha21 .cz

DATUM: 20.04.2020

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 20.04.2020 pod č.j. UMCP21/05606/2020 Vaši

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

informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Ian"), kterou evidujeme pod číslem

29/20, týkající se informací související s výstavbou chovu zvířat.

K Vaší žádosti Vám sdělujeme:

Typickou „šeptandou„ v Újezdě nad Lesy jsem se doslechl, že nedaleko rybníka na

určitých pozemcích 550/2 a 543/2 popřípadě 549/2, 550/5, 550/12 nebo 550/73 by

mě/ vznikat chov drůbeže či jiný chov zvířat. Vreálném prostředí nic takového není

poznat. Proto dotaz na Odbor stavební úřad zda je úřadu tato oko/nost známa a zda

může po provedeném šetření vyvrátit tuto „šeptandu„. Nejsem sijist, zda podle ÚP je

takový chov vůbec na území Prahy možný.

O tomto či podobném využití pozemků stavební úřad neví a nevede ani žádné řízení.

Soulad s využitím pozemků dle územního plánu potvrzuje Odbor územního rozvoje

MHMP svým závazným stanoviskem.

S pozdravem

Ing. Šárka Zátková

Tajemnice ÚMČ Praha 21
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