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Písnice

Dobrý den,

jelikož jsem doposud od vás V zákonné lhůtě neobdržel potvrzení přijetí ani Žádnou jinou reakci či odpověď,

urgují tímto vyřízení své níže uvedené žádosti.

S pozdravem,

Zdeněk Jahn

---------- Forwarded message ---------

Od: Zdenek Jah

Date: st 7. 10. 2020 V 14:47

Subject: Žádost o informace - reklamní zařízení na pozemku parcelní číslo 875/21 V k.ú. Písnice

To: <p fi.? * >

Dobrý den,

s odvoláním na zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím bych vás tímto rád požádal o

následující informace týkající se reklamního zařízení na pozemku 875/21 v k.ú. Písnice:

]. má tato stavba potřebná povolení?

2. pokud ano, jedná se o stavbu trvalou či dočasnou a pokud dočasnou, kdy povolení stavby vyprší?

3. pokud ne, jak budete dále postupovat?

Povinný subjekt: Městská část Praha 12

Děkuji,

Zdeněk Jahn
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From: Ing. Jindřich Sochůrek

  

Vážený pane Jahne,

Vámi dotazované reklamní zařízení se nenachází na pozemku ve vlastnictví městské části Praha-Libuš a zároveň Úřad

městské části Praha-Libuš nevykonává státní správu na úseku územního a stavebního řízení. Ve věci umístění

reklamního zařízení proto nemáme žádné informace. V této záležitosti se prosím obraťte na odbor výstavby ÚMČ

Praha 12, kterýje ve věci kompetentní.

Děkuji Vám za pochopení.

S pozdravem

Ing. Jindřich Sochůrek

tajemník MČ Praha-Libuš


