
 

Městská část Praha Libuš

Úřad městské části

Libušská 35

142 00 Praha 4

V Praze, 9. května, 2017

žádost o informaci podle 106/1999 Sb.

Vážení,

s odkazem na zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se na Vás obracím s

Žádostí o informaci v následující věci:

Včasopisu MČ Praha Libuš 6/2016 byl voddilu debata otištěn text manželů Profousových

Káže Mgr. Partlová vodu a pije víno?

Text obsahuje tvrzení manželů Profousových, Že náš rodinný dům je postaven vrozporu

s územním plánem, v zeleni, dokonce v biokoridoru.

Manželé Profousovi následně písemně sdělili soudu, že si své tvrzení ověřili na Odboru

správy majetku a investic MČ Praha Libuš, kde jim byla tato skutečnost potvrzena.

Žádám Vás proto naléhavě o odpověď, zda OSMI MČ Praha Libuš skutečně potvrdil

manželům Profousovým, že náš rodinný dům je postaven vrozporu súzemním plánem,

v zeleni, dokonce v biokoridoru.

Pokud odbor správy majetku a investic MČ Praha manželům Profousovým skutečně potvrdil,

že náš dům je postaven v rozporu s územním plánem, vzeleni, dokonce v biokoridoru, (či

jen cokoli ztoho), pak uveďte kým a jakou formou. (písemně, ústně, podle 106/1999 atd.)

Odpověď na tuto žádost o informaci zašlete laskavě písemně na moji adresu a současně

Děkuji.

S pozdravem

Mgr. Daniela Partlová

  



MESTSKA ČÁST PRAHA—LIBUŠ

[I'-ad městské části Praha—Libuš

lng. Jindřich Sochůrek

tajemník

Libušská 35/200

142 00 Praha 4 -- Libuš

Váš dopis zn. ze dne Naše č.j.

10. 5. 201? 1242/2017

pily—unu l_gjgformacímy

Vážená paní magistro,

 

Vážená paní

Mgr. Daniela Pánlová

Vyřizuje

lng. Sochůrek

Praha-Libuš

18. 5. 2017

Vše : Odpověď na žádost o poskvtnulí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., 0 svobodném

timto Vám sdělujeme, že na základě telefonického a následně písemného doplnění dotazu právního

zástupce manželů Profousových JUDr. Miroslava Novotneho ohledně oprávněnosti umístění stavby RD

č.p. 87 na parc.č. 51/4 V k.ú. Písnice zhlediska územního plánu mu odpověděla na jeho dotaz pani Šárka

Pichard pověřená vedením odboru správy zn jetku a investic ÚMČ emailem dne 7. 11. 2016 —— viz

příloha.

S pozdravem

Příloha: emailová 7práva ze dne 7.1 1.2016

Bunkmni >pojeni: tel: 26! 711 380

(“S 1'mhn4 244 471 884

co.201mm34911301)

ICU, nom 142 m.- 241 727 xm

UK": (700231142

 

mmpruhu-libris.cz

tajemník u pmhn-lihusu

melihus u pi nim-libris.cz

pmcmišlč: Libušská 35 21.10. 1-12 ()0 1‘ra1m4



árka Pichová

Od: Šárka Pichová_

Odesláno: pondělí 7. |í5to„ I I . ..

Komu: 'Novotný Miroslav“

Kopie:

Předmět: RE: Dotaz na UP v k.ú, Písnice

Přílohy: úZemní rozhodnutí iimisténí biokoridoru Lpdf; Rozbodnuri o umístění biokoridoru

n.pdi

\'t'iicní.
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Sent: Monday, October , .
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Sub . z na v .u. isnice

'\"1i7crií.

IILISI’II'II‘II čási I'I7LIIIIIIIILI plánu. 7c které je patrné. jak čtyři objekty 7 pěti V územi : (JB-A ncrcspcktuií hranici

"IIIIILL‘III ploch) ZMK II 7. toho tři IIIII hranici biokoridoru l,4/276 I’ISIIIL‘L‘. biokoridorjc V USIIS VCLI‘L‘H jako

i L~IIIILCIII IILI/II obu ILIL IL nefunkční V LII'ISILLIkII IILISIL'L' Činnosti a IIL/IIIIIIIL'IIII to ža I'IZLIIII IILIII SLIIIL'I'IS7I

"M$ . 7LILIIII III IIIILL \L \\kiwul SlS LI/IIIILIIIL IIIIILIIII LLIQIIILSIS'IL'L'IILI S}stému zeleno. co/ IL LIIIISI 7

III'\IL'III\IS

rIIIIIII: ni IIILIL II I /.\H\_|\:(LILIIIILIIIIIIII tIILILI

[MK - zeleň městská :I krajinná

,’.L*IL'II S I'L‘ILI‘L'IICIIIIIII IIIS'II\ IIIIIIII. ISIILII'L‘ podstatně IIL‘IIIII‘LISIIII přírodní LIIIII'IIILIL'I on.—mi.



 

lunkCní využiti:

Přírodní" krajinná zelen_ skupiny porostu rozptýlené Či liniové porosty dřevin i bylin, záměrně založené
ploch) a linie zelene (parkové pásy). pobytové loukv

Doplňkové funkční využiti:

\'cřejnč přístupná hřiště přírodního charakteru, dětská hřiště, drobne vodní plochy. drobná zařízení sloužící
pro obsluhu sportovni funkce vodních ploch. cyklistické stezky, jezdecké ste/„ky, pěší komunikace a
prostory a komunikace účelové. Nezbytná plošná zařízení a liniové vedení TV (pro uspokojení potřeb územi
vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využiti:

Zahradní restaurace, hvězdárny & rozhledny.

Parkovací a odstavné plochy (pro u:;pokojeni potřeb území vymezeného danou funkcí).

Komunikzice vozidlové, nadřazená plošná zařízení a liniová vedení TV, stavby a zařízení pro provoz PID.

Stavby a zařízení pro provoz a údržbu (související s vymezeným funkčním využitím).


