
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Sídlo: Václava Balého 23, 153 00 Praha-Radotín  e-mail: milan.suchan@praha16.eu 
IČ: 00241598   tel.: 234 128 431 

Bankovní spojení: 19-2000861379/0800   fax: 234 128 272 

  web: www.praha16.eu 

 

  MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 

  ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 

  ODBOR VÝSTAVBY, 

  DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

  ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 
   
  

 dle rozdělovníku 
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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 (dále jen „OVDŽP ÚMČ Praha 

16“) obdržel den 13.02.2019 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím v platném znění (dále jen „zákon“), ve věci zpřístupnění informací ohledně řízeních, 

která jsou vedena, nebo skončena ve věci pozemku parc.č. 1470/1, k.ú. Radotín, a dále vydaná rozhodnutí nebo 

stanoviska v roce 2017, 2018 nebo 2019 ve věci pozemku parc.č. 1470/1, k.ú. Radotín. 

 

OVDŽP ÚMČ Praha 16 Vám poskytuje následující požadované dokumenty uvedené v příloze.   

 

 

 

 

 

Ing. Lenka Hübnerová 

vedoucí oddělení životního prostředí 

  

 

Přílohy: 

 Vodoprávní souhlas pod sp. zn. 020188/17/OVDŽP/Jj – Parkovací plocha K Lázním, Praha Radotín. 

 Výzva k doplnění žádosti o připojení sousední nemovitosti pod sp. zn. 021929/17/OVDŽP/Ml – 

Parkovací plocha K Lázním, Praha Radotín. 

 Zastavení řízení ve věci připojení sousední nemovitosti pod sp. zn. 021929/17/OVDŽP/Ml – Parkovací 

plocha K Lázním, Praha Radotín. 

 Vyjádření stavebního úřadu pro účel oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí pod sp. zn. 018622/17/OVDŽP/Mh – Parkovací plocha K Lázním, Praha Radotín. 

 Stanovisko za oddělení životního prostředí (vydané dne 10.05.2017)  pod sp. zn. 007655/17/OVDŽP/Sm 

– Parkoviště K Lázním. 

 Stanovisko za oddělení životního prostředí (vydané dne 05.09.2017) pod sp. zn. 016737/17/OVDŽP/Sm – 

Parkovací plocha K Lázním. 

 Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les pod sp. zn. 

021650/17/OVDŽP/Sm – Zapojené porosty dřevin, tújové bludiště (Zerav). 

 Výzva k doplnění žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les pod sp. zn. 

021650/17/OVDŽP/Sm - Zapojené porosty dřevin, tújové bludiště (Zerav). 
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 Zastavení řízení ve věci povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les pod sp. zn. 

021650/17/OVDŽP/Sm - Zapojené porosty dřevin, tújové bludiště (Zerav). 

 Usnesení o vyloučení z účastenství řízení ve věci žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les 

pod sp. zn. 025584/17/OVDŽP/Sm - Zapojené porosty dřevin, tújové bludiště (Zerav). 

 Souhlas k trvalému odnětí ZP ze ZPF pod sp. zn. 025256/17OVDŽP/Sm (původní souhlas - neplatný) – 

Parkovací plocha k Lázním. 

 Souhlas k trvalému odnětí ZP ze ZPF pod sp. zn. 025256/17/OVDŽP/Sm (nový souhlas který nahrazuje 

ten původní) – Parkovací plocha k Lázním. 

 Závazné stanovisko ke kácení dřevin rostoucích mimo les pod sp. zn. 020327/18/OVDŽP Sm - Zapojené 

porosty dřevin, tújové bludiště (Zerav). 

 

 

 

Obdrží: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 

Na vědomí: 

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


