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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR KANCELÁŘ
TAJEMNÍKA

Váš dopis zn.

Naše značka
154/106/2019/Z

Vyřizuje/linka

Praha

Ing. Tereza Veselá / 297

19. 12. 2019

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
xxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Odbor kancelář tajemníka Úřadu městské části Praha 4, jako povinný subjekt podle ustanovení
§ 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
(dále jen „InfZ“), obdržel dne 9. 12. 2019 prostřednictvím datové schránky Úřadu městské části Praha
4 pod ID zprávy 733303838 Vaše podání, které eviduje pod čj. 154/106/2019, v rámci kterého žádáte
o poskytnutí informace dle InfZ, v přesném znění žádosti:
„dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a zákona o UR a Stavebního zákona,
jako jeden z vlastníků sousedících pozemků tj. K.ú.-Michle pozemek 2884, žádám o poskytnutí
veškerých údajů a zaslání nákresu záměru na stavbu bytového domu na pozemcích společnosti SICOM
stavební družstvo Michle, K Újezdu 278, Šeberov, 14900 Praha 4 v K.ú. Michle tj. ma pozemcích
2886/3 a 2886/1.“
(dále jen „žádost“)
Úřad městské části Praha 4 jako povinný subjekt dle ustanovení § 2 odst. 1 InfZ Vám na základě
podkladů a informací sdělených Odborem kancelář starosty a Odborem stavebním Úřadu městské části
Praha 4 k Vaší žádosti sděluje následující:
Odbor kancelář starosty, oddělení pozemků, územního rozvoje a památkové péče, Vámi specifikovaný
záměr neprojednával a žádnou dokumentaci k němu neeviduje.
Odbor stavební k dnešnímu dni žádost – „záměr na stavbu bytového domu na pozemcích společnosti
SICOM stavební družstvo Michle, K Újezdu 278, Šeberov, 149 00 Praha 4 v k.ú. Michle,
tj. na pozemcích parc. č. 2886/3 a parc. č. 2886/1“ neeviduje.
Pro úplnost Vám sdělujeme, že v případě zahájení řízení budou účastníci řízení o tomto informováni.
Ing. Tereza Veselá
Referent Odboru kancelář tajemníka
Úřad městské části Praha 4
(podepsáno elektronicky)
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