
odbor výstavby a územního rozvoje

Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany

% ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

 

SPISOVÁ ZN.: S MCP09/062985/2018/OVÚR/POPI DATUM: 6.12.2018

ČJ.: MCP09/063235/2018/OVUR/POPI Ukl. zn.: D-537/Libeň

Věc: sdělení k žádosti o neexistenci stavby.

Úřad městské části Praha 9, odbor výstavby a územního rozvoje, jako stavební úřad příslušný podle § 13

odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. Prahy, kterou

se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 5.12.2018 žádost

o „potvrzení neexistence stavby na pozemku parcela č. 3006 k.ú. Libeň, při ul. Nad Kolčavkou Praha 9

Libeň

Na přízemní objekty na pozemku parcela č. 3006 k.ú. Libeň obsahující autodílnu s č.p. 537 k.ú. Libeň,

garáže, kotelnu a sklady bez č.p., dále zpevněné plochy a dělící zeď bylo dne 11.7.2018 vydáno

rozhodnutí o odstranění stavby pod č.j. MCP09/031548/OVÚR/POPI, spis. Zn.: SMCP09/

067395/2017/OVÚR/POPI, které nabylo právní moci dne 28.7.2018.

Na základě provedeného ohledání na místě dne 6.12.2018 bylo zjištěno, že na pozemku

parc. č. 3006 v katastrálním území Libeň se nachází zpevněná plocha a dělící zeď mezi pozemky parcela

č. 3006 a 3007 k.ú. Libeň.

V předmětné věci stavební úřad potvrzuje, že na dotčeném pozemku parc. č. 3006 v katastrálním území

Libeň, se nenachází žádná budova (nadzemní stavba spojená se zemí pevným základem, která je

prostorově soustředěna a navenek převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí) ve

smyslu ust. § 2 písm. 1) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

Toto potvrzení se vydává pro potřeby jednání s Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu.
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sídlo: Svédská č.p. 1015/14, 150 00 Praha S-Smíchov


