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Poskytnutí informace
na žádost č.j. 82064 ze dne 12.9.2012
Úřad městské části Praha 4, odbor kancelář tajemníka, jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen InfZ), poskytuje informaci ve věci žádosti
United Architekt Studio, s.r.o.,
Radka Myšková, Nad Obcí II 1930/7, 140 00 Praha 4 ze dne 12.9.2012 o poskytnutí informací:
•

Stavba - „na par.č. 2146/6,2147/7 a 2147/8, k.ú. Kunratice řádně zkolaudovány a postaveny v souladu
s vydanými povoleními“.

K Vaší žádosti o informace ze dne 12. 9. 2012 (č.ev. 82064), ve které požadujete poskytnutí informace zda jsou stavby
„na par.č. 2146/6,2147/7 a 2147/8, k.ú. Kunratice řádně zkolaudovány a postaveny v souladu s vydanými povoleními“,
Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 5, písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, sdělujeme následující:
Vámi uvedený pozemek č.parc. 2146/6 k.ú. Kunratice podle informací, které jsou veřejně přístupné na katastru nemovitostí
nebyl nalezen. Na pozemku č.parc. 2147/7 k.ú. Kunratice je stavba rodinného domu. Na pozemku č.parc. 2147/8 k.ú.
Kunratice je stavba garáže Na obě stavby bylo v roce 1999 vydáno stavební povolení. Stavby byly provedeny v rozporu se
stavebním povolením a bylo vedeno řízení o dodatečném povolení. Dne 26.6.2008 bylo vydáno rozhodnutí o dodatečném
povolení stavby a současně byl vydán souhlas s užíváním dokončené stavby. Rozhodnutí o dodatečném povolení a
souhlasem s užíváním bylo doručeno panu Davidu Novákovi dne 20.7.2009 o čemž svědčí doručenka, která je ve spise
založena. V archivním spise je založeno ohlášení bazénu na pozemku č.parc. 2147/6 k.ú. Kunratice, které bylo podáno dne
13.7.2005.
Informaci připravil:
Ing. Eva Kotasová
vedoucí odboru stavebního
Poučení:
Proti postupu při vyřizování žádosti o informaci lze podat stížnost do 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení k Magistrátu
hl. m. Prahy prostřednictvím Úřadu městské části Praha 4.Stížnost se doručuje na adresu sídla Úřadu v ul. Antala Staška
2059/80b, 140 46 Praha 4.
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