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(:3. j.: MCP20 025795/2022/OVUR/St Praha, dne: 16.11.2022

Císlo spisu: SZ MCP20 025457/2022

Vyřizuje: Mgr. Lenka Stejskalová

Telefon: 271 071 632

Věc: Odpověď kžádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dne 4. 11.2022poem—(dalejenadmin),
žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů. V této žádosti žadatel žádá o:

„poskytnutí odpovědí, informací a dokumentů ohledně Betonárny Horní Počernice umístěné na pozemcích

pare. č. 4036/51, 4063/184, 4036/11 7 a 4036/121 v katastrálním území Horní Počernice.

1) Je tato stavba stále charakterizovánajako stavba dočasná s dobou trvání do 31.12.2022?

2) Probíhá v současné dobějakákoliv uzemní či stavební řízení naprodloužení dočasnosti

stavby? Pokud ano, jaká řízení a coje jejich předmětem?

3) Prosím o poskytnutí územních rozhodnutí, :měn územních rozhodnutí, územních

souhlasů, změn užívání stavby, stavebních povolení, kolaudačních souhlasů, kolaudačních rozhodnutí

vztahujících se k výše specifikovaným pozemkům vydané MC Praha 20 od 1.1.2020. “

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

vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozděj ších předpisů (dále jen "stavební úřad"), k výše uvedené žádosti

sděluje:

Ad 1) Ano, předmětná stavba je charakterizovaná jako stavba dočasná s dobou trvání do 31. 12. 2022.

Ad 2) Ne, V současné době neprobíhá žádné územní ani stavební řízení na prodloužení dočasnosti stavby.

Ad 3) Stavební úřad eviduje V době Od 1. 1. 2020 pouze Souhlas se změnou užívání ze dne 18. 12. 2020, č.j. MCP20

027326/2020/OVUR/Br, které je přílohou č. 1 k této odpovědi.

lng. Richard Měšťan

Vedoucí Odboru výstavby a územního rozvoje

Za správnost vyhotovení: Mgr. Lenka Stejskalová
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