Městská část Praha 7
Úřad městské části
Útvar kontroly, auditu a stížností
nábř. Kpt. Jaroše 1000
detašované pracoviště
Dělnická 44a
170 00 Praha 7

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
/29.04.2019

NAŠE ZNAČKA
MČ P7 SZ
118991/2019

VYŘIZUJE / LINKA
Bc. Jiří Pořízka/737660669

PRAHA/DATUM
/30.04.2019

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážení,
dne 29. dubna 2019 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „InfZ“).
V obsahu Vaší žádosti žádáte o informace týkající se rozhodnutí stavebního úřadu MČ Praha 7 ze
dne 27.11.2018, sp. zn. MČ P7 031803/2018/SU/Vav ve věci stavebního záměru „Stavby č. 6963
Celková přestavby ÚČOV na Císařském ostrově, Etapa 0008 Kompenzační opatření – Příjezdová
komunikace na pozemku parc. č. 1905 a 1903/1 v k.ú. Bubeneč v Praze 7 a
… žádáte o sdělení, kdy bude s předmětnou stavbou započato“

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám požadované informace poskytujeme a
sdělujeme
-

dne 26.04.2019 byl oznámen termín zahájení stavby – 06.05.2019,
doba trvání stavby – předpokládané 3 měsíce, není totožný „termín“ s termínem pro
dokončení stavby,
termín je chápán pouze jako podmínka provedení stavby a je stanoven vždy v minimální
délce dvou let od nabytí právní moci předmětného rozhodnutí,
jakmile je stavba dokončena, může být požádáno o kolaudaci bez ohledu na termín uvedený
pro dokončení stavby.
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Informace byla poskytnuta na základě podkladů předložených věcně příslušným odborem Úřadu
MČ Praha 7.
Bc. Jiří Pořízka
vedoucí ÚKAS

S pozdravem

Rozdělovník:
1.
2. ÚKAS- do spisového materiálu.
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