Městská část Praha Libuš

Úřad městské části
Libušská 35
142 00 Praha 4

V Praze dne 28.3.2019

Žádost o informaci podle 106/1999 Sb.
Timto žádám dle zákona 106/1999 Sb. 0 svobodném přístupu k infomacím o
následnou informaci.
Jaké smlouvy a dohody byly uzavřeny v souvislosti 5 akcí „Parcelace,
komunikace a sítě pro výstavbu 20 rodinných domů“, ul. K Vrtilce a ul. Velká Lada,

k.ú. Písnice. jaká je podoba aktuálního projektu a do jaké fáze bude projekt a s nim
související závazky dokončen.
Již po několikáté se změnil investor a neni tedy jasné, zda převzal všechny
závazky předchozích investorů a do jaké výše.
Prosim tedy o tyto kopie:
-

Stavební povolení na výše uvedenou akci.

-

Stavební povolení na část komunikace a zasíťování ul. K Vrtilce, pokud nebylo
řešeno současně.
Všechny dokumenty včetně plánovací smlouvy na výše uvedenou akci
uzavřené s novým investorem, ze kterých bude jasně patrné nutně plnění.
Situace koordinační
Situace dopravní
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Dále prosím o soupis požadavků MČ s touto akci souvisejici (zasíťování stávajících
RD včetně domů v ul. K Vrtilce, komunikace včetně povrchů atd.) a soupis případných
změn, které nastaly při výměně investora.

Odpověď na tuto žádost zašlete prosím na mojí adresu, případně do emailu.

Předem děkuji za odpověď a jse
Lucie Mottlová
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Úřad městské části Praha-Libuš
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Vážená paní
Lucie Mottlová
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Naše č.j.

Vyřizuje

Praha-Libuš

909/2019

p. Sochůrek

11. dubna 2019

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

Vážená paní,
dovoluji si Vám zaslat odpověď na Vaši žádost o informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím ze dne 28.3.2019, vedenou na ÚMČ Praha-Libuš pod č.j. 909/2019, týkající se
akce „ Parcelace, komunikace a sítě pro výstavbu 20 rodinných domů“. Vámi požadované dokumenty
Vám zasílám prostřednictvím letecké pošty s ohledem na velikost souboru.
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