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Věc: Žádost o informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
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Vážení .

dovoluji si tímto dle zákona č. 106/1999 Sb.. o svobodném přístupu k informacím (dále
fen jako zákon"), požádat o poskytnutí níže uvedených informací, týkajících se rekonstrukce
obiektu č.p. 2400 stoiíciho na pozemku parc.č 3178/3 v k.ú. Libeň zapsáno na LV 2097, kde

v roce 2018 bvla dokončena rekonstrukce kuchvně Restaurace Beseder včem
vzduchotechník ú těné na střeše této nízko odlažní budo (dálejenjako „Objekť' a
„Rekonstrukce), přičemž tato budova přiléhá k budově stojící na poZemku parc.č. 3179/3
v k.ú. Libeň. zapsáno na LV 1586, a [0:

 

1) Na základě jakého povoleni či oznámení byla Rekonstrukce Objektu realizována?

Současně žádám o zaslání předmětného územního a stavebního povolení či souhlasu.

2) Kdy a jakým způsobem byli účastníci řízení ve věci Rekonstrukce Objektu vyrozumívání o
probíhajícím povolovacím či obdobném řízení stavebního či jiného správního úřadu a jakým
Způsobem jim bylo umožněno uplatnění jejich účastenských práv.

3) Na základě jaké stavebně technické dokumentace (označení a autor) byla v rámci

Rekonstrukce Objektu povolena a schválena rekonstrukce klimatizace a vzduchotechniky.
Současně žádám o zaslání textové části této dokumentace klimatizace a vzduchotechniky.

4) Vyjádření všech dotčených orgánů k rekonstrukci klimatizace a vzduchotechniky.

5) Na základě jakého kolaudačního rozhodnutí byla Rekonstrukce Objektu a zejména

rekonstrukce klimatizace a vzduchotechniky schválena a uvedena do provozu. Současně

žádám o zaslání předmětného kolaudačního rozhodnutí/souhlasu a vyjádření všech

dotčených orgánů ke kolaudované rekonstrukcí klimatizace a vzduchotechniky.

Informace prosím zaslat vel ' ' ' na adresu

či poštou na adresu a to v zákonné
patnáctidenní lhůtě od doručení této žá os . prlpa e pacení man nich nákladů za

poskytnutí informací mi dle § 17 odst. 3 Zákona prosím sdělte e-mailem

( ), kolik tyto náklady budou činit. jakož i způsob jejich úhrady.

Pokud vyžadované informace posoudíte jako tzv. zveřejněné informace, pak ve smyslu
§ 6 odst. 2 Zákona trvám na přímém msmuti této zveřeiněné informace.
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