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Poskytnutí informace - prodejní stánek s květinami stojící na poze mku v k.ú. Vysočany
Vážení,

dne 11. 4. 2019 obdržel Magistrát hlavního města Prahy (dále jen „Magistrát“) Vaší žádost o
poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.„ o svobodném př'stupu k informacím, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen „lan“), a to: „(...) sdělení ['n/brmace, zda pmdeinístánek
s květinami, „stojící na pozemku (7. 1925/1 k.ú. W.SUČanyje umístěn dle platných předpisů a to
zejména, zda bylo vydáno platnéstavebnípovalem' ((jestli rozměry stáním odpovídqjí povolení
v tržním řádu. (...) " (dále jen „žádost").
K Vaší žádosti Magistrát sděluje, že výměra uvedeného stánku je v souladu s tržním řádem.

Stánek má výměru 8 1112 (+ okolo stánku bývají rozloženy květiny). Povolená výměra je 15 m2 .
V případě Vašeho dotazu „zda bylo vydáno plamésfavební povolení“ Magistrát uvádí, Že touto
informací nedisponuje & doplňuje, žn je v této věci povinným subjektem stavební úřad Městské

části Praha 9. Závěrem Magistrát uvádí, že v části, kde Magistrát není povinným subjektem, se
Vaše žádost v souladu s ust. š“ 14 odst. 5 písm. c) Ian odkládá.
S pozdravem
lng. Zde na .lavomická
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