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Věc: žádost podle zákona 106/1999 Sb.,
Úřadu městské části Praha 7, stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon") a vyhlášky č. 55/2000Sb.,
hl.m.Prahy, kterou se vydává statut hl.m.Prahy, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 20.4.2017
Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a to:
Vážení,
žádám o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k
informací v tomto rozsahu:
● územní rozhodnutí ve věci stavebních úpravu domu Umělecká 586/9, k.ú.
Holešovice, které nabylo právní moci v červnu 2016
● výkresová dokumentace k výše uvedenému územnímu rozhodnutí v rozsahu, z
něhož je patrná hmota, tvar a výška stavby, tedy zejména pohledy, řez a případná
vizualizace
● závazné stanovisko OPP MHMP k tomuto územnímu rozhodnutí
● souhlasy vlastníků sousedních nemovitostí s navýšením komínů
● informace o tom, zda byla doložena studie denního osvětlení a oslunění
sousedních staveb, a pokud ano, tato studie
Požadované informace prosím zašlete do datové schránky uvedené v záhlaví tohoto dopisu,
případně poštou na adresu uvedenou tamtéž.
K Vaší žádosti sdělujeme, že zdejší odbor, jako povinný subjekt, ve smyslu § 11 odstavce 1 výše
uvedeného zákona, informaci s odkazem na ustanovení § 168 odstavce 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, částečně omezuje. V příloze Vám zasílá všechny požadované dokumenty mimo
bodu 2 výkresové dokumentace. Studie denního osvětlení a oslunění nebyla podkladem pro vydání
územního rozhodnutí, vzhledem k umístění stavby k světovým stranám. Rozhodnutí o omezení informace
bude následovat.
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