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

znění pozdějších předpisů    

 

 

Úřad městské části Praha 9 obdržel dne 24.10.2017 Vaši žádost o poskytnutí informace, dle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž žádáte sdělení: 

 

1/ počtu stavebních a územních řízeních zahájených v katastrálním územní Prosek (731382, obec 

Praha) a katastrální území Střížkov (730866, obec Praha) v období od 7. 4.2017 do 23.10.2017,   

2/ o důvodech, které vedly k tomu, že spolek Zelený Střížkov, z. s. o těchto řízeních nebyl na základě 

jeho žádosti dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ze dne 7. 4. 2017 informován, 

pokud bylo alespoň jedno z uvedených řízení v daném období a území zahájeno.  

 

 

K výše uvedené žádosti o poskytnutí informace sdělujeme, že v daném území byla vedena dvě 

společná řízení o umístění a povolení stavby, do kterých mělo možnost v souladu s § 70 odst. 3 zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, občanské sdružení 

oprávnění za podmínek a v případech podle § 70 odstavce 2 tohoto zákona se účastnit správního řízení, 

pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo příslušným správním orgánem 

zahájení řízení oznámeno. Neboť se jednalo o řízení s velkým počtem účastníků řízení, bylo nejen 

oznámení o řízení, ale i rozhodnutí doručováno účastníkům řízení v souladu s § 144 odst. 6 správního 

řádu veřejnou vyhláškou. Tato možnost o přihlášení se do řízení ze strany spolku nebyla využita.  
 

 

 

 

Ing. Václav Vaněk 

vedoucí odboru výstavby a územního rozvoje 

otisk úředního razítka 

  

 

 

 

Obdrží: 

Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou na dodejku) 

Zelený Střížkov, z.s., IDDS: s4zey3v 

 sídlo: Krejčího č.p. 405/16, 180 00  Praha 8-Libeň 

 


