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SPISOVÁ ZN.: S MCP09/037702/202l/OYUR/POL DATUM: 24.05.2021

ČJ.: MCP09/054910/2021/OVU1UPOL Ukl. zn.: D-2400/Libeň

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

ve znění pozdějších předpisů - DODATEK

Úřad městské části Praha 9 obdrŽel dne 27.4.2021 Žádost o poskytnutí informace, dle zákona

č. 106/1999 Sb. o svobodném řístu u kinformacím ve znění ozdě'ších řed isů kterou odal-

w(dále jen

„Žadatel“), týkající se „rekonstrukce objektu č.p. 2400 na pozemku parc. č. 3178/3 v k. ú. Libeň :apsáno

na LV 2097, kde v roce 2018 byla dokončena rekonstrukce kuchyně Restaurace Beseder včetně

v:duchotechntky vyústěne' na střeše této nízkopodlažní budovy“ (dálejen „Objekt“ a „Rekonstrukce “)

Žadatel poŽadúie tyto následující informace:
 

1) Na základě jakého povolení 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 rekonstrukci klimatizace a vzduchotechniky.

K bodům 1 — 4 a částečně k bodu č. 5 se stavebni úřad vyjádřil písemně sdělením ze dne 19.5.2021 pod

č.j. MCP09/050613/202l/OVUEUPOL.

Kbodu č. 5 Žádosti stavební úřad doplňuje, Že na základě součinnosti vlastníka stavby a dotčeného

orgánu Hygienické stanice hl. m. Prahy obdrŽel dne 24.5.2021 závazné stanovisko — souhlas Hygienické

stanice hl. m. Prahy k užívání stavby ze dne 4.6.2018 pod č.j. HSHMP 31270/2018, které je přílohou

tohoto sdělení.

 

Přílohy:

- závazné stanovisko — souhlas dotčeného orgánu Hygienické stanice hl. m. Prahy k užívání stavby

ze dne 4.6.2018 pod č.j. HSHMP 31270/2018

Ing. Mgr. Karel Horejš

vedoucí odboru výstavby a územního rozvoje

otisk úředního razítka

Obdrží:

doioručeně do vlastních rukou


