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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím 

 

Úřad městské části Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, jako povinný subjekt podle 

ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), na základě žádosti, kterou dne 

31. 7. 2018 podal 

 

 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

poskytuje v souladu s ustanovením § 4 a § 14 zákona o svobodném přístupu k informacím následující 

informace: 
 

1) informaci o stavu a průběhu veškerých řízení probíhajících u Vašeho úřadu podle zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), které se týkají budovy 

„hasičská zbrojnice“, která se nachází na adrese Žitavského 571, Praha 5, 156 00 (dále jen 

„Budova“); 

Úřad městské části Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, jako stavební 

úřad nevede k dnešnímu dni žádná probíhající řízení, která se týkají budovy „hasičská 

zbrojnice“, která se nachází na adrese Žitavského 571, Praha 5, 156 00. 

 

2) poskytnutí dokumentů týkajících se výše uvedených řízení a/nebo umožnění přístupu do 

jednotlivých spisů; 

Jelikož Úřad městské části Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, jako 

stavební úřad nevede k dnešnímu dni žádná řízení k výše uvedené stavbě, nemá stavební úřad 

žádné dokumenty ani spisy k probíhajícímu řízení. 

 

3) informace o záměru rekonstrukce a/nebo přesunu Budovy a případného vlivu rekonstrukce a/nebo 

přesunu Budovy na životní prostředí, zejména, nikoliv však výlučně, zda bylo ve vztahu k Budově 

zahájeno tzv. zjišťovací řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
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prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 

prostředí).  

- K dnešnímu dni nebyla stavebnímu úřadu podána žádost aktuálního stavebního záměru 

rekonstrukce a/nebo přesunu pro stavbu hasičské zbrojnice Zbraslav, Praha 5 – Zbraslav, 

Žitavského č.p. 571. Stavební úřad nemá žádné informace o aktuálním stavebním záměru 

rekonstrukce a/nebo přesunu budovy. 

- Stavební úřad bez podané žádosti nemá žádné informace o vlivu rekonstrukce a/nebo 

přesunu Budovy na životní prostředí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Lenka Böhmová 

vedoucí odboru 

  

 

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) : 
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