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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 

20. 6. 2019 podal 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

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

informace: 

 

1) informaci k objektu č.p. 1467 v ulici U Stárovny, Zbraslav (791733) na parcele č. 298/6 a 298/4 

respektive k územnímu a stavebnímu řízení k tomuto objektu proběhlému: 

- bylo součástí řízení vyjádření Odboru ochrany životního prostředí MHMP případně jiného 

DOSS hájícího zájmy ochrany životního prostředí? 

Pokud ano a je možné poskytnout toto vyjádření, dovoluji si tímto požádat o jeho poskytnutí. 

Ano, bylo vydáno a součástí řízení bylo stanovisko odboru životního prostředí MHMP. 

Jako příloha tohoto poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím je přiloženo: stanovisko odboru životního prostředí MHMP ze dne 

24. 8. 1999, pod č.j.: OŽP-VI-56931, rozhodnutí odboru životního prostředí MHMP ze dne 

1. 10. 1999, pod zn.: OŽP/68485/IV/823/R-176/99/Bla. 

 

2) Dále informaci k územnímu a stavebnímu řízení k návrhu novostavby na parcelách č. 329 a 328 

v ulici U Stárovny, Zbraslav (791733): 

- bylo součástí řízení vyjádření Odboru ochrany životního prostředí MHMP případně jiného 

DOSS hájícího zájmy ochrany životního prostředí? 
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Pokud ano a je možné poskytnout toto vyjádření, dovoluji si tímto požádat o jeho poskytnutí. 

Ano, bylo vydáno a součástí řízení bylo stanovisko odboru životního prostředí MHMP. 

Jako příloha tohoto poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím je přiloženo: stanovisko odboru životního prostředí MHMP ze dne 

14. 12. 2009, pod S Zn.: S-MHMP-817790/2009/1/OOP/VI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Lenka Böhmová 

vedoucí odboru 

  

 

 

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) : 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 sídlo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 


