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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 stavební úřad příslušný 

podle § 13  odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") s působností podle vyhlášky č.55/2000 Sb. hl.m.Prahy, 

kterou se vydává Statut hl.m.Prahy, ve znění pozdějších předpisů a jako povinný subjekt podle § 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 22.03.2018 podal 

     

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Žádost se týká pozemku č.parc. 2946/1 k.ú. Zbraslav – „Zda na pozemku je či v minulosti byla zřízena 

zahrádkářská osada, a pokud ano, žádám tímto o informaci, na základě jakého rozhodnutí příslušného 

orgánu a kdy tato zahrádkářská osada byla na předmětném pozemku zřízena. Současně žádám o zaslání 

kopie takového rozhodnutí.“ viz žádost o poskytnutí informací. 

 

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

následující informace a listiny. 

 

Dle dokladů založených v archivu stavebního úřadu se  na dotčeném pozemku nachází zahrádkářská 

kolonie Českého zahrádkářského svazu, zo – Zbraslav Peluněk, IČO 638 32 399 viz např.: 

1. Zápis z ustavující schůze Zahrádkářské osady Léčivých rostlin Zbraslav ze dne 30.03.1982. 

2. Rozhodnutí o povolení odstranění stavby ze dne 25.04.1986, zn. 332/7-727/86/374 (stavba na 

pozemku č.parc. 2945 k.ú. Zbraslav, která sloužila jako hospodářský objekt zahrádkářské kolonie). 

3. Zápis z výroční členské schůze ZO Peluněk, Praha 5 – Zbraslav ze dne 11.6.2005. 

 

 

Územní rozhodnutí pro zřízení zahrádkářské kolonie se v archivu stavebního úřadu nenachází. 

Zahrádkářská kolonie byla asi zřízena v roce 1982 viz zápis z ustavující schůze ze dne 30.03.1982. 
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Dle výpisu z veřejného rejstříku Ministerstva spravedlnosti ČR je předmětná zahrádkářská kolonie 

vedena pod IČO 638 32 399 vymazaná k datu 08.07.2017.  

 

 

Ing. Lenka Böhmová 

vedoucí odboru 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha (kopie) : 

- zápis z ustavující schůze Zahrádkářské osady Léčivých rostlin Zbraslav ze dne 30.03.1982 

- rozhodnutí o povolení odstranění stavby ze dne 25.04.1986, zn. 332/7-727/86/374 

- zápis z výroční členské schůze ZO Peluněk, Praha 5 – Zbraslav ze dne 11.6.2005 

- výpis z veřejného rejstříku Ministerstva spravedlnosti ČR IČO 638 32 399 (výpis vytisknut dne 

26.3.2018)  

 

 

Obdrží (dodejky) : 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 


