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Úřad městské části Praha 21

Odbor stavební úřad

Staroklánovická 260

190 16 Praha 9

Věc: Žádost o poskytnutí informací — stavba oplocení pozemku parc. č. 1297/1 k.ú. Běchovice

Vážení,

Dne 21.7.2020 jsem Vám zaslal žádost na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"), v níž jsem žádal o poskytnutí informací, mimojiné ke stavbě

oplocení na pozemku parc. č. 1297/1 k.ú. Běchovice.

Na tento můj dotaz jsem od Vás obdržel odpověď č.j. UMCP21/1 1121/2020/KT/Zah, sp. Zn.

SZ/UMCP21/10625/2020/8 ze dne 03.08.2020, v níž bylo mimojiné pod bodem 3 toto sdělení:

Reklamnípoutače — na základě kontroly ajednám's vlastníkem na místě, budou odstraněny.

Oplocení při hranici s pozemkem parc. č. 1327/1 bylo umístěno Rozhodnutím o umístění stavby č.j.

UMCP21/061 79/2016/SU/Kup ze dne 07. 04.2016 (by!jste účastníkem řízení).

Nahlédnutím do předmětného spisu jsme však zjistili, že v tomto stavebním řízení, které zmiňujete bylo rozhodnuto o umístění

různých staveb, mimojiné i stavby oplocení, avšak zcelajiného pozemku. V tomto řízeni byly povolovány stavby na pozemcích

parc. č. 1297/6, 1312 a 1297/4 v k.ú. Běchovice, Stavebníkem byla spol. ECU—HV Laboratory, a.s. Na Vaší straně tedy došlo

k administrativní chybě, což se stane.

Žádám Vás tedy tímto, abyste mi na můj dotaz týkající se oplocení pozemku parc. č. 1297/1 k.ú. Běchovice, odpověděli

správně. Pro usnadnění Vaší práce si Vám dovoluji sdělit, Že vlastníkem tohoto pozemku je společnost HYBLER GROUP,

a.s., se sídlem Riegrovo náměstí 15, 51301 Semily.

Timto tedy opakuji můj dotaz v tomto znění:

1) Zda bylo vydáno stavební povolení ke stavbě oplocení pozemku parc. č. 1297/1. v sousedství mého

parc. č. 1327/1 (vše v k.ú. Běchovice)

2) Pokud nebylo k výše uvedené stavbě vydáno žádné povolení, zda bylo s vlastníkem pozemku dotčeného

stavbou, 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 byl o zahájení případného řízení informován.

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

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

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

  

  

 

Děkuji

S úctou

Informace 0 žadateli:
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VÁŠ DOPIS ČJ:

 

ZE DNE: 21.08.2020

NAŠE ČJ.: UMCP21/1 2113/2020/KT/Zah

SPIS. ZN; SZ/UMCP21/12113/2020/2

VYŘIZUJE: Markéta Zahradníková

TEL.: 281012967

E-MAIL: marketazahradnikova©praha21.cz

DATUM: 02.09.2020

\;

Věc: Odpověď na žádost o informace dle zákona c. 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. UMCP21/12113/2020 Vaši 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 60/20, týkající se

informací souvisejících se stavbou oplocení pozemku parc. č. 1297/1 k.ú. Běchovice.

K Vaší žádosti Vám sdělujeme:

7) Zda bylo vydáno stavební povolení ke stavbě oplocení pozemku parc. č. 7297/7, v

sousedství mého parc. č. 7327/7 (vše v k.ú. Běchovice)

Ve věcí oplocení podél pozemku parc. č. 1297/1 v k.ú. Běchovice bude provedena

kontrolní prohlídka a na základě výsledků z této kontrolní prohlídky bude dále

postupováno v souladu s platnými právními předpisy.

2) Pokud nebyla k výše uvedené stavbě vydáno žádné povolení, zda byla s vlastníkem

pozemku dotčeného stavbou, případně s jiným stavebníkem zahájeno řízení o povolení,

či o odstranění těchto staveb.

Ke dni vydání této informace nebylo s vlastníkem pozemku parc. č. 1297/1 ve výše uvedené

věci zahájeno žádné řízení.
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UMCP21/12113/2020/KT/Zah

SZ/UMCP21/12113/2020/2

Vodpovédi č.j. UMCP21/11121/2020/KT/Zah ze dne 03.08.2020 byla na základě podkladů

předaných příslušným odborem zaměněna čísla pozemků, informace byla tedy podána

kjinému pozemku.

S pozdravem

 

Ing. Šárka Zátková

Tajemnice ÚMČ Praha 21
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