
  

 

Uřad městské části Praha 21

Odbor stavební úřad

Staroklánovická 260

190 16 Praha 9

Věc: Žádost o poskytnutí informací — stavba oplocení s podezdívkou na pozemku parc.č. 1327/146 a stavba

zpevněné plochy — vjezdu na pozemcích parc.č. 13279146 a 1327/147, 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").

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

informace se týkají pozemků parc. či 1327/1 o výměře 10.753 m2 (ostatní plocha — ostatní komunikace). parc. č.

1327/173 o výměře 3.723 m2 (ostatní plocha — ostatní komunikace) a parc. č. 1364/2 o výměře 476 m2 (ostatní

plocha — ostatní komunikace). vše zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 891. vedeném Katastrálním úřadem

iro hlavni město Prahu. Katastrální iracoviště Praha pro katastrální území Běchovice (dále jen ..Pozemký“)_

Konkrétně Žadatel žádá o poskytnutí následujících informací:

| ) Zda bylo vydáno stavební povolení ke stavbám oplocení s podezdívkou na pozemku parc. č. [327/146

a dále zpevněné ploše a vjezdu na ozemcích arc.č. 1327/147 3 1327147. vše vk.ú. Běchovice

\' sousedství mého „Pozemku“._

 

2) Pokud nebylo ke stavbě oplocení vydáno žádné povolení. zda bylo s vlastníkem pozemků parc. č.

1327 1—16 a 1327/147. případně sjiným Stavebníkem zahájeno řízení o povolení, či 0 odstranění těchto

staveb.

 

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

elektronické podobě do datové schránky Zadatele. případně poštou na níže uvedenou adresu, Zadatel trvá na

přímém poskytnutí všech požadovaných informací. a to i pokudjiž byly zveřejněny.

   

   

Děkuji

S úctou

Informace o žadateli:
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vAŠ DOPIS ČJ:

 

ZE DNE: 10.07.2020

NAŠE ČJ.: UMCP21/10007/2020/KT/Zah

SPIS. ZN.: SZ/UMCP21/10007/2020/2

VYŘIZUJE: Markéta Zahradníková

TEL.: 281012967

E-MAIL: marketazahradnikova©praha21.cz

DATUM: 27.10.2020

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

v:

prlstupu k informacím

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

jakožto povinný subjekt, obdržel dne 10.07.2020 pod č.j. UMCP21/10007/2020 Vaší žádost o

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

znění pozdějších předpisů (dále jen ,,|an"), kterou evidujeme pod číslem 50/20, týkající se

informací související se oplocením s podezdívkou, zpevněné plochy a vjezdu.

K Vaší žádosti Vám sdělujeme:

1) Zda bylo vydáno stavební povolení ke stavbám oplocení s podezdívkou na pozemku

parc. č. 7327/746 a dále zpevněné ploše a vjezdu na pozemcích parc.č. 7327/147 a

7327/747, vše v k.ú. Běchovice.

Ke stavbě oplocení byl vydán územní souhlas č.j. UMCP21/O4932/2011/SU/Kup ze

dne 26.04.2011.

2) Pokud nebylo ke stavbě oplocení vydáno žádné povolení, zda byla s vlastníkem

pozemků parc. c. 827/146 0 7327/747, případně s jiným Stavebníkem zahájeno

řízení o povolení, či o odstranění těchto staveb.

Souhlas s provedením ohlášené stavební úpravy komunikace — zřízení vjezdů - byl

vydán dne 26.04.2011 pod Čj UMCP21/O4933/2011/SU/Kup.
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Náležitosti územního souhlasu upravuje § 96, odst. 3, pism. d), náležitosti ohlášení stavby

§ 105, odst.2, písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Ve

výše uvedených případech nemohou být Vaše vlastnické právo, jiné věcné právo, či právo

odpovídající věcnému břemenu realizací záměru přímo dotčena.

S pozdravem

   Ing. Šárka Zátková

Tajemnice ÚMČ Praha 21
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