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Věc: Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Dobrý den,
Odbor kancelář tajemníka Úřadu MČ Praha 4, jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,
obdržel dne 9. 9. 2015 Vaši žádost o poskytnutí informace:
„jak má být vysoká a velká Rezidence u strže, kdy má probíhat výstavba a kdy dojde k demolici současné
budovy, jestli jsou tam i zakomponovaná garážová stání (parkování před domem je stále obtížnější). .. prosila
bych i o projektové plány této výstavby, jestliže jsou k dispozici.“
Dne 15. 9. 2015 byla žádost žadatelem doplněna zákonem stanovené náležitosti.
K Vaší žádosti uvádí Odbor kancelář starosty, oddělení pozemků, územního rozvoje a památkové péče
následující:
„Stavební záměr byl prezentován architektem a zástupcem investora na zasedání Komise územního rozvoje a
výstavby Rady městské části Praha 4 dne 7. 9. 2015. Návrh obsahoval bytový dům se 7mi nadzemními
podlažími – poslední 2 byla řešena jako ustoupená. Navržený dům měl 2 podzemní podlaží s garážovými
stáními a s technickým zázemím domu. Povrchové parkoviště není navrženo v souladu s požadavkem situovat
dopravu v klidu do podzemí objektů.“
Dále k Vaší žádosti uvádí Odbor stavební následující:
„Žádost, jejímž předmětem by bylo „ ohlášení, resp. povolení odstranění stavby“, případně další žádosti na
pozemku parc. č. 1285/37 parc. č. 1285/38 k. ú. Krč k dnešnímu dni na odbor stavební Úřadu městské části
Praha 4 podány nebyly, nejsou k dispozici, proto je nelze poskytnout.“
V případě jakékoli další žádosti, dotazu či upřesnění se na nás kdykoli obraťte.
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