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Úřad městské části Praha 19
Odbor výstavby - Stavební úřad

Železnobrodská 825
Praha 9 — Kbely

Podáno prostřednictvím datové schránky

V Praze dne 2. 2. 2021

Žadatel:

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
IČO: 264 54 807, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

ŽÁDOST 0 INFORMACE PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., o SVOBODNÉM PŘÍSTUPU
K INFORMACIM
Vážení,
ve vztahu k bazenu umístěnému na pozemku parc. č.-, V katastrálním území Satalice, obec Praha,
zapsanemu na listu vlastnictví č. .vedene'm Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální
pracoviště Praha („Pozemek“) si tímto dovolujeme požádat shora nadepsaný úřad („Stavební úřad“)
0 informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů („Informační zákon“), a to o poskytnutí níže uvedených informací
či dokumentů ve formě elektronických prostých kopií:
-

o poskytnutí informací, zda bylo ve vztahu k bazénu na Pozemku:
.

vydáno Stavebním úřadem jakekoliv územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení,
souhlas s ohlášeným stavebním záměrem, uzavřena veřejnoprávní smlouva o umístění stavby
či povolení stavby, kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas či vydán jakýkoliv jiný správní
akt podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
případně podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon),

0

či zda byla Stavebním úřadem výstavba bazénu na Pozemku jakkoliv jinak projednána
(Stavební úřad byl s ní obeznámen) a pokud ano, tak jakým způsobem;
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0

-

pokud byl Stavebním úřadem vydán jakýkoliv správní akt umožňující umístění a/nebo
provedení výstavby bazénu na Pozemku, žádáme oposkytnutí kopií všech takových
správních aktů;

případně o poskytnutí informace, že Stavební úřad V souvislosti s bazénem na Pozemku nevydal
žádné z výše popsaných rozhodnutí či jiný správní akt.

Dle ustanovení § 3 odst. l Informačního zákona je žadatelem pro účely Informačního zákona každá
fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci. Informací se pro účely Informačního zákona rozumí
jakýkoliv obsah nebo jeho část V jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejmena obsah
písemného záznamu na listině, záznamu uloženého V elektronické podobě nebo záznamu zvukového,
obrazového nebo audiovizuálního.
Informace žádáme doručit prostřednictvím datové schránky nebo na emailovou adresu
V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek se můžete telefonicky

nebo e—mailem obrátit na

tel.: _

S pozdravem
za HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář,
Mgr. Lukáš Syrový, advokát a jednatel
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