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Váš dopis zn./ze dne Sp. zn.: 20797/2020/OVDŽP/Bm Vyřizuje Praha 

  Č. j.:     21356/2020/OVDŽP Brožková 09.12.2020 

 
 

 

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

Úřad městské části Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, 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“) a vyhlášky č.55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává 

Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů a 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 InfZ“), obdržel žádost, kterou dne 01.12.2020 podal  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

která se týká informací ve věci informačního zařízení na parc.č.2874/271 k.ú.Zbraslav u byt.domu 

č.p.1453/7, ulice Václava Rady, Praha-Zbraslav. 

V podání ze dne 01.12.2020 je uvedeno „v návaznosti na odpověď zdejšího úřadu sp. zn.: 

01348/2020/OVDŽP/Bm, č.j.02091/2020/OVDŽP žádám na základě č. 106/1999 Sb. o zaslání těchto 

dokumentů v elektronické podobě na tuto e-mailovou adresu: 

-Veškerou korespondenci zdejšího úřadu, která se týká reklamního poutače v ulici Václava Rady 1453/7 

od 1. února 2020 dosud (výzvy, vyjádření, územní souhlas atd.).“. 

 

Stavební úřad poskytuje v souladu s ustanovením § 4 a 14 zákona o InfZ tyto informace a listiny:  

Na výše uvedené informační zařízení bylo vydáno dodatečné povolení stavby. V příloze Vám posíláme 

dokumenty týkající se informačního zařízení (řízení o dodatečném povolení stavby, řízení o odstranění 

stavby, závazné stanovisko a vyjádření ÚMČ Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí – 

životní prostředí ze dne 09.03.2020, sp.zn.03766/2020/OVDŽP/Sm, č.j.05119/2020/OVDŽ vč. vyjádření 

vodoprávního úřadu). 

 

 

 

 

 

Ing. Lenka Böhmová 

vedoucí odboru 
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Příloha: 

 Výše uvedené závazné stanovisko a vyjádření ze dne 09.03.2020 

Řízení o dodatečném povolení stavby vedené pod sp.zn.03768/2020/OVDŽP/Bm: 

 Výzva (doplnění žádosti) vč. usnesení o přerušení řízení ze dne 13.03.2020 

 Oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby a pozvání k ústnímu jednání ze dne 

19.06.2020 

 Dodatečné povolení stavby ze dne 15.07.2020 

 Sdělení ze dne 11.08.2020 o nabytí právní moci dodatečného povolení stavby 

Řízení o odstranění stavby vedené pod sp.zn.02730/2020/OVDŽP/Bm: 

 Oznámení o zahájení řízení ze dne 10.02.2020 

 Usnesení o přerušení řízení ze dne 19.06.2020 

 Usnesení o zastavení řízení ze dne 13.08.2020 

 

 

Obdrží: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Odpověď bude žadateli poslána v elektronické podobě (viz žádost o informace). 

 


