
Zádost o poskytnutí informace

(dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů)

 

Žadatel (jméno apříjmení, uprávnické Michaela Smolová

osoby obchodníjméno)

Datum narození ()jzzická osoba) _

Identifikační číslo (právnická osoba) '

 

 

 

 

 

1

Adresa místa trvalého pobytu (není li

přihlášen ktrvale'mu pobytu adresa bydliště,

nebo adresu pro doručování, liší-li se od

adresy místa trvalého pobytu, nebo bydliště)

 

 

Sídlo (právnická osoba uvede adresu sídla a , —„ — —

adresu pro doručování, liší-li se od adresy , n i ;

* já!/)j/J

 

 
  
 

sídla)

Požadovaná informace (charakteristika) :

Žádám o informace o nebytovém objektu umístěném v Praze Libuš,ulice Freiwaldova,

u hlavní komunikace Novodvorská, u zastávky Pavlíkova, na parcele č.873 blíže

neurčené na katastrální mapěJedná se o dřevěný objekt, podle vzhledu dlouhodobě

nefungujícLV příloze přikládám jeho umístění v katastrální mapě a fotograňe objektu.

Informace zda-li je objekt k prodeji/pronájmu popř. prostor na kterém je umístěn, a

zda je napojen na komunikační služby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Způsob vyzvednutí infomace (vyznačte kroužkem zvolený způsob)
 

 

  

 

 

podpis

............................

  
Pozn:

. Pokud žádost nebude obsahovat požadované údaje 0 žadateli (§ 14 odst. 5 zákona č.

106/1999 Sb.) bude žadatel ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti vyzván, aby žádost

doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost bude

odložena.

. Vpřípadě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo

je formulována příliš obecně, bude žadatel ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádost

vyzváni, aby žádost upřesnil, neupřesní—li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení

výzvy, bude rozhodnuto o odmítnutí žádosti.

0 Po zpracování bude požadovaná informace, včetně příloh poskytnuta způsobem, který

žadatel uvedl v žádosti.

Veškeré informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodnémpřístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů poskytuje městská část Praha-Libuš — Úřad městské části dle platného

sazebníku úhrad nákladů spojených s poskytováním informacídle zákona č. 106/1999 Sb.
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Informace o pozemku

Parcelní číslo: m

Obec: lewl

Katastrální území: Ka_mýL[7.%__84_38]

Číslo LV: M

Výměra [m2]: 101792

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě

Způsob využití: jiná plocha

Druh pozemku: ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

„,

Věcné břemeno (podle listiny)

Věcné břemeno užívání

i Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.
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&

Podíl ;

Nemovitostje v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální

pracoviště Praha/?

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Ělatnost k 03.07.2019 013505).

© 2004 - 2019 Český úřad zeměměřický a katastrální/7 , Pod sídlištěm 1800, 9, KobyĚy, 18211 Praha 8/7

Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo najgjich g—mail adresuď.

Verze aplikace: 5.5.5 build 0



 

 

 

 

    

   

     

   

 

 

 
 

 

 
      

 

 

     

  

 

 

 
 

 
 
 



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ

Úřad městské části Praha-Libuš

Ing. Jindřich Sochůrek \.

tajemník \\ „ _

Libušská 35/200

142 00 Praha 4 - Libuš

Vážená paní

lMichaela Smolová

|_ _1

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

1894/2019 p. Soehůrek 4. července 2019

Věc: Pos tnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném řístu 11 k informacím

 

Vážená paní,

dovoluji si Vám odpovědět na Vaší žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím vedenou na ÚMČ Praha-Libuš pod č.j. 1894/2019 ze dne 2.7.2019.

Vaší žádosti nelze vyhovět z důvodů, že věcné příslušný je ÚMČ Praha 12, v jehož katastru je Vámi

uváděné místo.

' “ SKF: ČAS-n
S pozdarvem

UŘAthŘEŽÍ LIBUŠ

Libušská 85,142 00 Praha 4

Bankovní spojení: tel: 261 711 380 www.praha-libus.cz

ČS Praha 4 244 471 884 tajemnik@pmha-libus.cz

č.ú. 2000691349/0800 mc.libus@praha-libus.cz

IČO: 00231142 fax: 241 727 864 pracoviště: Libušská 35/200, 142 00 Praha 4

DIČ: 0200231142


