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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 3. 10. 2017 podal 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

informaci: 

 

V období od 1. 1. 2016 do dnešního dne Úřad městské části Praha 16 vydal následující dokumenty 

související se záměrem „Hornická činnost v dobývacím prostoru Zbraslav IV na výhradních ložiscích 

štěrkopísku Lahovice a Lahovice I, Praha16“: 

 

- usnesení o zastavení řízení o změně v užívání stavby Rozvody vody na pozemcích parc.č. 277, 560/7, 

560/11 v katastrálním území Lahovice, č.j. 013026/16/OVDŽP ze dne 20. 7. 2016 

- vyrozumění o pokračování řízení o odstranění stavby Rozvody vody na pozemcích parc.č. 277, 560/7, 

560/11 v katastrálním území Lahovice, č.j. 019833/16/OVDŽP ze dne 14. 11. 2016 

- nařízení odstranění stavby Rozvody vody na pozemcích parc.č. 277, 560/7, 560/11 v katastrálním 

území Lahovice, č.j. 022572/16/OVDŽP ze dne 28. 12. 2016 

- oznámení o zahájení nového řízení k prodloužení lhůty k odstranění stavby Rozvody vody na 

pozemcích parc.č. 277, 560/7, 560/11 v katastrálním území Lahovice, č.j. 014617/17/OVDŽP ze dne 

25. 7. 2017 

- nové rozhodnutí – prodloužení lhůty k odstranění stavby Rozvody vody na pozemcích parc.č. 277, 

560/7, 560/11 v katastrálním území Lahovice, č.j. 015329/17/OVDŽP ze dne 8. 8. 2017 

 

Kopie uvedených listin jsou přílohou poskytnuté informace. 

 

O stavu řízení u staveb souvisejících se záměrem „Hornická činnost v dobývacím prostoru Zbraslav IV 

na výhradních ložiscích štěrkopísku Lahovice a Lahovice I, Praha16“, které spadají do působnosti 

obvodního báňského úřadu, jako příslušného stavebního úřadu, nemá Úřad městské části Praha 16 žádné 

nové informace (poslední dokument, který má ÚMČ Praha 16 k dispozici, je rozhodnutí Obvodního 



Č.j. 020108/17/OVDŽP str. 2 

 
báňského úřadu pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského č.j. SBS/09378/2012/OBÚ-02/5 

ze dne 21. 6. 2012 o povolení hornické činnosti podle „Plánu otvírky, přípravy a dobývání č. 2 na části 

výhradních ložisek štěrkopísků Lahovice, Lahovice I v dobývacím prostoru Zbraslav IV“). 

 

 

 

 

 

Ing. Lenka Böhmová 

vedoucí odboru 
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