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Dobrý den,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádáme o

poskytnutí následujících informací ve správním obvodu Praha 21 ke dni 24.2.2020:

Všechna probíhající územní řízení

Všechna probíhající stavební řízení

Všechna probíhající společná územní a stavební řízení
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Všechny probíhající procesy EIA

Dále Vás žádáme o všechna územní rozhodnutí, stavební rozhodnutí a společná územní a

stavebm’ rozhodnuti v období mezi 1.1.2019 a 24.2.2020.

Ke každé ze zmíněných položek žádáme o kopii dokumentu obsahující konkrétní informace o

řízení, zejména přesné umístění stavby, identifikační údaje žadatele a jméno stavby. Tato

data žádáme ideálně ve formátu .pdf nebo .docx. Ve smyslu § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999

Sb. žádáme o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány. Dále ve

smyslu § 14a odst. 3 a 5 zákona č. 106/1999 Sb. Žádáme o vzor licenční smlouvy umožňující

další užití požadovaných informací.

informace žádáme poskytnout v elektronické formě a zaslat zpět do datové schránky nebo

na e-mailovou adresu_Za jejich poskytnutí předem děkuji. V případě

potřeby či doplnění se, prosím, neváhejte obrátit na následující osobu

+420 604 115 974, e-mail: vit.soural@flatzone.cz.

S pozdravem,

FLAT ZONE s.r.o

Identifikační číslo: 06682634

Adresa sidla: Bucharova 2641/14, Stodůlky, 158 00 Praha 5
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Véc: Doplnění žádostí o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím

podané vašemu úřadu dne 12.3.2020 pod ID 762119471.

Rozsah požadovaných informací omezujeme na rezidenční a komerční stavby s hrubou podlažní plochou nad

150 m2 stím, že z informací bude patrné identifikační číslo developera/žadatele, název stavby, počet bytových

jednotek a číslo parcely (není třeba definovat lokalitu přesněji), vše ve formátech dříve uvedených.

Děkuji.

V případě potřeby či doplnění se, prosím, neváhejte obrátit na následující osobu:_

S pozdravem,

FLAT ZONE s.r.o

Identifikační číslo: 06682634

Adresa sídla: Na zlatě 2835/1, 158 00 Praha 5

Adresa pro doručování:

www.flatzone.cz
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vAš DOPIS ČJ:

ZE DNE: 18.03.2020

NAŠE ČJ.: UMCP21/04390/2020/KTfBri

SPIS. ZN.: SZ/UMCP21/04390/2020/2 FLAT ZONE s.r.o.

VYŘIZUJE: Michala Brichová Na zlatě 2835/1

TEL.: 281012912 158 00 Praha5

E-MAIL: michala.brichova@praha2 1 .cz

DATUM: 20.03.2020

Věc: Výzva k upřesnění žádosti o poskytnutí informace podle ust. § 14 odst. 5 písm. b1

zákona č. 106/1999 Sb.. o svobodném přístupu k informacím

Vážení,

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

Lesy, jakožto povinný subjekt, obdržel dne 12.3.2020 Vaší žádost o poskytnutí informace

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen ,,Ian“), ve které žádáte o zaslání informace vztahující se ke všem

probíhajícím územním, stavebním, společným územním a stavebním řízením a procesům EIA

ve správním obvodu Praha 21 ke dni 24.2.2020.

Dále jste Žádali o všechna územní rozhodnutí, stavební rozhodnutí a společná územní a

stavebni rozhodnutí v období mezi 1.1.2019 a 24.2.2020. Ke každé ze zmíněných položekjste

požadovali kopii dokumentu obsahující konkrétní informace o řízení, zejména přesné

umístění stavby, identifikační údaje žadatele a jméno stavby.

Dne 19.3.2020 obdržel povinný subjekt doplnění Vaší žádosti, ve kterém uvádíte, že rozsah

požadovaných informací omezujete na rezidenční a komerční stavby s hrubou podlažní

plochou nad I50 m2 s tím, že z informací bude patrné identifikační číslo developera/žadatele,

název stavby, počet bytovýchjednotek a číslo parcely (není třeba definovat lokalitu přesněji),

vše veformátech dříve uvedených.

V souvislosti s doplněním Vaší žádosti Vás v souladu s § 14 odst. 5 pism. b) Ian

vyzýváme k upřesnění, zda se Vaše žádost týká i individuální výstavby rodinných domů

s hrubou podlažní plochou nad 150 m2.

Upřesnění Vaší žádosti zašlete prosím na adresu podatelny Úřadu městské části Praha 21,

Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 — Újezd nad Lesy, případně prostřednictvím datové

schránky Úřadu městské části Praha 21 (ID datové schránky: bz3bbxj) nebo elektronické

adresy podatelny Úřadu městské části Praha 21 (podatelna@praha2l .cz).
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Současně Vám sdělujeme, že pokud nebude vyhověno této výzvě do 30 dnů ode dne jejího

doručení, povinný subjekt rozhodne ve smyslu ust. § 14 odst, 5 písm. b) Ian o odmítnutí

Vaší žádosti.

S pozdravem

Ing. Šárka Zýtková

tajemnice UMC Praha 21

( podepsáno elektronicky )
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VÁŠ DOPIS ČJ:

ZE DNE:

NAŠE či.: UMCP21/05953/2020/KT/Zah

SPIS. ZN.: SZ/UMCP21/04390/2020/4

VYŘIZUJE: Markéta Zahradníková

TEL.: 281012967

E-MAIL: marketa.zahradnikova©prah321 .cz

DATUM: 27.04.2020

Rozhodnutí o odmítnutí

žádosti o poskytnutí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím

Úřad městské části Praha 21, odbor kanceláře tajemníka se sídlem Staroklánovická 260,

190 16 Praha 9 — Újezd nad Lesy (dále jen „povinný subjekť'), podle § 2 odst. 1 zákona

číslo 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Ian“) obdržel dne 12.03.2020 podání evidované pod č.j. UMCP21/04054/2020,

které bylo zaevidováno pod pořadovým číslem samostatné evidence žádostí dle Ian —

22/20, obsahující žádost o poskytnutí informace, kterou podal

FLAT ZONE s.r.o, IČ: 06682634, se sídlem na adrese: Bucharova 2641/14, Stodůlky,

158 00 Praha 5

(dále jen „žadatel") ve věci týkající se:

„probíhajících územních a stavebních řízeni"

Žadatel v této souvislosti žádal o poskytnutí následujících informací (dotazy psány

kurzívou):

Žádáme o poskytnutínásíedujících informací ve správním obvodu Praha 27 ke dni 24.2.2020:

Všechna probíhající územní řízení

Všechna probíhající stavební řízení

Všechna probíhající společná územní a stavební řízení

Všechny probíhajícíprocesy EIAJ
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Dále Vás žádáme o všechna územní rozhodnutí, stavebnírozhodnutía společná územní a

stavební rozhodnutív období mezi 01.01.2019 a 24.02.2020.

1/3



Ke každé ze zmíněných položek žádáme a kopií dokumentu obsahující konkrétní informace o

řízení, zejména přesné umístěn/stavby, identifikačníúdaje žadatele ajme'no stavby.

Dne 18.03.2020 obdržel Úřad městské části Praha 21, odbor kanceláře tajemníka

doplnění žádosti o poskytnutí informace dle |an pod č.j.: UMCP21/04390/2020.

Žadatel doplnil svou žádost o konkrétnější specifikaci požadovaných informací (doplnění

psáno kurzívou):

Rozsah požadovaných informací omezujeme na rezidenční a komerční stavby s hrubou

podlažní plochou nad 150 m2 s tím, že z informací bude patrné identifikační číslo

developera/žadatele, název stavby, počet bytových jednotek a číslo porce/y (není třeba

definovat lokalitu přesněji), vše ve formátech dříve uvedených.

Žádost žadatele FLAT ZONE s.r.o, IČ: 06682634, se sídlem na adrese: Bucharova 2641/14,

Stodůlky, 158 00 Praha 5 ze dne 12.03.2020 se

odmítá.

Odůvodnění:

Dne 12.03.2020 obdržel povinný subjekt žádost žadatele o poskytnutí informací, které

bylo doplněno dne 18.03.2020. Povinný subjekt dne 20.03.2020 zaslal Žadateli výzvu k

upřesnění žádosti o poskytnutí informace podle ust. § 14 odst. 5 písm. b) |an pod č.j.:

UMCP21/O4390/2020/KT/Bri. Žadatel byl vyzván v souladu s § 14 odst. 5 písm. b) Ian k

upřesnění, zda se žadatelova žádost týká i individuální výstavby rodinných domů s

hrubou podlažní plochou nad 150 m2. Této výzvě nebylo ve lhůtě 30 dnů od doručení

(doručena 23.03.2020) vyhověno.

Ze shora uvedených důvodů povinný subjekt rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku

tohoto rozhodnutí.

Poučenů

Proti tomuto rozhodnutí lze ve lhůtě 15 dnů ode dnejeho doručení podat odvolání dle §

16 |an k Magistrátu hlavního města Prahy, jungmannova 35, Praha 1, a to

prostřednictvím Úřadu městské části Praha 21, Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 —

Újezd nad Lesy.

Ing. Šárka Zátková

Tajemnice ÚMČ Praha 21

Obdrží:

FLAT ZONE s.r.o, IČ: 06682634, se sídlem na adrese: Bucharova 2641/14, Stodůlky, 158

00 Praha 5, ID DS: binwv7n
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Na vědomí:

ÚMČ Praha 21 - odbor kanceláře tajemníka - spis
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