Úřad městské části Praha 10
Odbor stavební
Spis. zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Telefon:

OST 031690/2017/Ga
P10-032214/2017
JUDr. Gavlák
267093557

V Praze, dne 22.3.2017

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Odbor stavební Úřadu městské části Praha 10 obdržel dne 21.3.2017 Vaši žádost podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“) o
poskytnutí informace, ve znění:
„… 1 - zda MČ Praha 10 schválila výstavbu administrativní budovy v ulici Šalvějová na parcelách č. 2170,
2162, 2163, 2164, vše na k.ú. Záběhlice.
2- pokud ano, žádám o zaslání veškerých vyjádření, stanovisek, připomínek a všech dalších dokumentů,
které byly MČ Prahy 10 (všemi jeho odbory, komisemi či jinými organizačními složkami) zpracovány k
tomuto povolení.
Zaslat e-mailem:
…“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
1. Městská část Praha 10 – odbor stavební Úřadu městské části Praha 10 schválil výstavbu
administrativní budovy v ulici Šalvějová na parcelách č. 2170, 2162, 2163, 2164, vše na k.ú.
Záběhlice.
2. Veškeré dokumenty zpracované MČ Praha 10 k tomuto projektu Vám zasíláme v elektronické
podobě jako přílohu tohoto přípisu.
Zároveň Vás informujeme o skutečnosti, že ve věci bylo z důvodu neposkytnutí osobních údajů
fyzických osob (v souladu s ustanovením § 8a InfZ) vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, které
Vám souběžně zasíláme na adresu Vašeho trvalého pobytu.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

S pozdravem
otisk úředního razítka

Ing. Dana Rafflová
vedoucí odboru stavebního

Příloha: kopie materiálů
Obdrží:
1.
l
2. spis OST

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Úřední hodiny:
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
IČ: 00063941
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 19-2000733369/0800

tel.: 267093477
http://www.praha10.cz
e-mail: posta@praha10.cz

