
. MĚSTSKÁ CAST

A PRAHA9

 

lng. Karel Horejš

vedoucí odboru

Odbor výstavb a územního rozvoje

Telefon:

Email:

Úřad městské části Praha 9

Sokolovská 14/324

180 49 Praha 9

htt .' WWW. rah09.cz

Upozornění: Týká—li se tato e—mailová zpráva jednanío smlouvě, bere její adresát v návaznosti na ust. § 1729

odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na vědomí, že Městská část Praha 9, Úřad městské části Praha

9 uzavírá smlouvy dle interních předpisů a důvodné očekávaní uzavřenísmlouvyje tak možné až po příslušném

interním schválen/' smlouvy. V návaznosti na ust. § 1740 0dst.3 občanského zákoníku přijetínávrhu na uzavření

smlouvy/nabídky/s dodatkem nebo odchylkou předem vylučujeme.

From: Horejš Karel Ing. (ÚMČP.9)

Sent: Tuesday, October 9, 2018 11:17 AM

Tam

Subject: o pove v sou a u se za .c.: 106 1999 S ., o svo o nem přístupu k informacím.

Úřadu městské části Praha 9, odboru výstavby a územního rozvoje, jako stavebnímu úřadu

příslušnému podle ust. § 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") a vyhlášky

č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších

předpisů byla dne 24.9.2018 doručena Vaše žádost o informaci podaná v souladu se zák.č.: 106/1999

Sb.,o svobodném přístupu k informacím.

K této žádosti Vám stavební úřad sděluje že:

S ohledem na skutečnost, že ve vztahu k pozemku parc..č: 500/10, k.ú. Střížkov nebyla podána žádná

žádost, nebylo ani vydáno žádné rozhodnutí nebo jiné opatření stavebního úřadu. Z tohoto důvodu

Vám nemůže být žádný situační výkres zaslán.

S pozdravem Karel Horejš

: MĚSTSKÁ ČÁST

J PRAHA 9

Ing. Karel Horejš

vedoucí odboru

Odbor výstavby a územního rozvoje



Telefon: 283 091 296

Email: h0re[sk@graha9.cz

Úřad městské části Praha 9

Sokolovská 14/324

180 49 Praha 9

htt .' WWW. raha9.cz

Upozornění: Týká-li se tato e-mailová zpráva jednání o smlouvě, bere její adresát v návaznosti na ust. § 1729

odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na vědomí, že Městská část Praha 9, Úřad městské části Praha

9 uzavírá smlouvy dle interních předpisů a důvodné očekávání uzavření smlouvyje tak možné až po příslušném

interním schválení smlouvy. V návaznosti na ust. § 1740 odst.3 občanského zákoníku přijetí návrhu na uzavření

smlouvy/ nabídky / s dodatkem nebo odchylkou předem vylučujeme.


