
Městská část Praha Libuš

Úřad městské části

Libušská 35

142 00 Praha 4

V Praze, 23. 10. 2018

v

C.'. 2615 2018

DOPLNĚNÍ žádosti o informaci podle 106/1999 Sb.

Vážení,

sodkazem na zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu kinformacím jsem se na Vás

obrátila sžádostí o informaci Jaká územní rozhodnutí, stavební povolení, usnesení rady,

smlouvy a dohody byly vydány a uzavřeny ve vztahu ke stavbě Písnické rezidence Vrtilka a

kdopravní obslužnosti vuI. KVrtiIce (pouze vúseku od ul. Nová Lada po ul. Libušská)

Rozsah: 2008 — dosud

K konkrétně jsem žádala 0 kopie specifikované v bodě 1. - 10

Na Vaši žádost o doplnění a „o upřesnění úseku ulice Nová Lada„ si Vás dovoluji upozornit,

že předmětem mojí žádosti nebyl dotaz k dopravní obslužnosti v ul. Nová Lada, nýbrž

žádost k ulici K Vrtilce. Žádost byla o vymezená jak místně, tak časově. (pouze v úseku od ul.

Nová Lada po ul. Libušská) Rozsah: 2008 — dosud.

Pokud přesto došlo k neporozumění, upřesňují žádost o informaci takto:

Jaká územní rozhodnutí, stavební povolení, usnesení rady, smlouvy a dohody byly vydány

a uzavřeny ve vztahu ke stavbě Písnické rezidence Vrtilka a k dopravní obslužnosti v ul.

K Vrtilce (pouze v úseku od KŘIŽOVATKY ul. Nová Lada — K Vrtilce, po KŘIŽOVATKU ul.

K Vrtilce - Libušská Rozsah: 2008 — dosud

Žádám 0 kopie těchto listin

1.

i
“

>
1

územní rozhodnutí pro stavbu Písnické rezidence Vrtilka, včetně všech změn

územního rozhodnutí pro danou stavbu

stavební povolení pro stavbu Písnické rezidence Vrtilka, část komunikace

územní rozhodnutí a stavební povolení pro stavbu RD na poz.61/48* Belingerová

územní rozhodnutí a stavební povolení pro stavbu 8 RD na poz. 67/8 a dalších*

(Jandusovi)

všechny uzavřené smlouvy a dohody MČ Praha Libuš ve vztahu ke stavbě Písnické

rezidence Vrtilka

doklad o všech finančních transakcích ve vztahu: MČ Praha Libuš - stavba Písnické

rezidence Vrtilka

všechna usnesení rady MČ Praha Libuš ve vztahu ke stavbě Písnické rezidence Vrtilka

usnesení rady MČ Praha Libuš ve vztahu ke stavbě RD na poz.61/48* Belingerová



9. usnesení rady MČ Praha Libuš ve vztahu ke stavbě 8 RD na poz. 67/8 a dalších*

(Jandusovi)

10. usnesení rady MČ Praha Libuš 45/2014 3 66/2006

event. další

(*/pozemky vše k.ú. Písnice)

Odpověď na tuto žádost o informaci zašlete laskavě pouze elektronicky do naší datové

schránky.

Za vyřízení žádosti Vám předem děkujeme.

S pozdravem

Mgr. Daniela Partlová,_

předsedkyně Sdružení pro životní prostředí Stromy, z.s., IČO: 69345902

K Vrtilce 87/17, 142 00 Praha



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ

Úřad městské části Praha-Libuš

Ing. Jindřich Sochůrek .

tajemník ~

Libušská 35/200

142 00 Praha 4 — Libuš

Vážená paní

Mgr. Daniela Partlová

Sdružení pro životní prostředí Stromy z.s.

K Vrtilce 87/17

142 00 Praha 4 - Písnice

|_ _|

Váš dopis zn. ze dne Naše č.j. Vyřizuje Praha-Libuš

2615/2018 p. Sochůrek 1.1istopadu 2018

Věc: Žádost o infomace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Vážená paní magistra,

dovoluji si Vám odpovědět na Váš dopis ze dne 24. října 2018, vedený na ÚMČ Praha-Libuš pod číslem

jednacím 2797/2018 týkající se zaslání informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu

k informacím.

Ve své žádosti uvádíte — cituji:

Jaká územní rozhodnutí, stavební povolení, usnesení rady, smlouvy a dohody byly vydány :!

uzavřeny ve vztahu ke stavbě Písnické rezidence Vrtilka a k dopravni obslužnosti v ul. K Vrtilce

(pouze v úseku od ul. Nová Lada po ul; Libušská) Rozsah: 2008 — dosud

Prosím o upřesnění úseku ulice Nová Lada - název této ulice neexistuje. Nelze tedy vymezit přesný

prostor Vaší žádosti. Děkuji Vám.

S pozdravem

Ing Jindřich Sochůrek

tajemník




