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Váš dopis zn./ze dne Sp. zn.: 14599/2020/OVDŽP/Sm Vyřizuje Praha 

25.08.2020  Č. j.:     14663/2020/OŽP Ing. Milan Suchan 31.08.2020 

 
 

 

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

přístupu k informacím 
 

Úřad městské části Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí (dále jen „OVDŽP ÚMČ Praha 

16“) oddělení životního prostředí obdrželo dne 25.08.2020 z Magistrátu hlavního města Prahy, odbor ochrany 

prostředí, oddělení právní, usnesení ze dne 20.08.2020 pod č.j. MHMP 1280071/2020 a sp.zn. S-MHMP 

1269876/2020, kterým se postupuje stížnost paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxx, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ohledně postupu při vyřizování její žádosti o poskytnutí informace podle 

zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 03.06.2020, o informace o postupu 

a úkonech Úřadu městské části Praha 16, odboru výstavby, dopravy a životního prostředí, na úseku životního 

prostředí ve věci provádění nepovolené stavby na pozemku parc.č. 191/1, k.ú. Lahovice. 

 

OVDŽP ÚMČ Praha 16, oddělení životního prostředí jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále 

jen „ZPF“) Vám sděluje, že jsme situaci prověřili a předmětný pozemek parc.č. 191/1, k.ú. Lahovice, který je 

veden jako zahrada je součástí zastavěného stavebního pozemku, který se skládá z pozemkových parcel parc.č. 

189, 191/1, 190 a 191/2, k.ú. Lahovice. Dle § 9 odst. 2 písm. b) bodu 3 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF, 

ve znění pozdějších předpisů, není třeba souhlasu orgánu ZPF, jedná-li se o umístění záměrů na nezastavěné 

části zastavěného stavebního pozemku. 

 

Dále sdělujeme, že odd. ŽP v rámci svěřených pravomocí je dotčeným orgánem při stavebních řízeních a bude 

spolupracovat se stavebním úřadem a vydá závazné stanovisko v rámci řízení o odstranění stavby. 

 

 

 

 

 

Ing. Lenka Hübnerová 

vedoucí oddělení životního prostředí 

  

 

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) : 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Na vědomí: 

ÚMČ Praha 16 – odbor občansko správní, nám. Osvoboditelů 21/2a, 153 00 Praha 5 - Radotín 


