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Poskytnutí informace

Poskytnutí kopií do kumentů—

_ v rámci žádosti o poskytnutí informace

podle zákona č. 106/1999 Sb., 0 svobodném přís tupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů, týkající se obje ktů na poze mku parc. č. 122/1, k.ú. Bohnice, ul. Bohnická 34,
Praha 8, které jsou v památkové zóně Staré Bohnice, prohlášené vyhláškou hl. m.
Prahy č. 10/1993 Sb.hl. m. Prahy, 0 prohlášení částí území hl. m. Prahy za
památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany.
Dne 3.6.2019, jste požádali o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
svobodném přístupu k infomnacínť), ve věci poskytnutí „ vešk erých izq/brmacíořkqjícíchse
ww/ánístanovisek. \Qy'ádřem', přípjíné korespondence k plánované m?stavbě Rezidence
Bohnická, na adrese Bohnická 2/34. Dále 0 poskytnutí Výkres" (vizualizace). který byl
podkladem pro lata vyjádření. “, jejichž výsledkem bylo Závazné stanovisko vydané
povinným subjektem k záměru adaptace stávajícího objektu & novostaveb bytových domů

na výše uvedeném pozemku.
V příloze tohoto dopisu Vám zasíláme následující přílohu s obsahem:

.

Kopie závazného stanoviska č.j. 1817924/2018 ze dne 3.12.2018

.

Kopie písemného odbomóho vyjádření NPÚ ÚOP PR č.j. NPÚ—311/31077/2018 ze
dne 3.5.2018 a č.j. NPÚ-311/77129/2018 ze dne 18.10.2018

.
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Kopie žádosti o závazné stanovisko ze dne 23.3.2018

Sídlo: Mariánské nám. 212. 110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29 1 10 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444. fax: 236 007 157
[:"-mail: gosta/zuprahacu, ID DS: 481219711
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K části Vaši žádosti, která se týká osobních údajů, a dále k části žádostí, v níž požadujete
poskytnutí projektové dokumentace jako jednoho zpodkladů výše uvedeného závazného

stanoviska, Vám sdělujL že Vámi požadované informace nelze z důvodu ochrany osobních
údajů a ochrany práv třetích osob k předmětu práva autorského nebo práv souvisejících
s právem autorským poskytnout, proto povinný subjekt vydal rozhodnutí 0 částečném

odmítnutí Vaší žádostí, č. j. MHMP 1267636/2019/2019 ze dne 24. 6. 2019, které Vám
současně zasílám.

Mgr.Jiří Skalický
ředitel odboru památkové péče
podepsáno elektronicky
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