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Č. j.: MCP20 013504/2021/OVUR/St Praha, dné: 11.6.2021

Číslo spisu: sz MCP20 012558/2021

Vyřizuje: Mgr. Lenka Stejskalová

Telefon: 271 071 632

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Městská část Praha 20, Úřad městské části Praha 20, Odbor výstavby a územního rozvoje, jako stavební úřad

příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

zákon), ve znění pozděj ších předpisů (dále jen "stavební zákon") a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se

vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební úřad"), jako povinný subjekt

podle ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění ozdě'ších řed isů

(dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) obdržel dné 1.6.202|“

žádost o poskytnutí informací v následujícím rozsahu:

— Soupis vydaných rozhodnutí povolující stavby administrativních budov od 1.1.2018 do 28.5.2021.

— Soupis vydaných rozhodnutí v rámci územního řízení týkající se administrativních budov od 1.1.2018 do

28.5.2021.

Z výše uvedených rozhodnutí (rozhodnutí povolující stavby a rozhodnutí v rámci územního řízení) pak žádá

stavební úřad o tyto informace:

— parcelní čísla pozemků

— název katastrálního území

— jméno stavebníka

Stavební úřad k výše uvedené žádosti uvádí, že za období od 1.1.2018 do 28.5.2021 nevydal žádné rozhodnutí

povolující stavby administrativních budov ani rozhodnutí v rámci územního řízení týkající se

administrativních budov.

Ing. Richard Měšťan

Vedoucí Odboru výstavby a územního rozvoje

derží:

Zadatel:

& spis, OV, evidence, OKÚ (evidence žádostí podle zákona č. 106/ 1999 Sb.)
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