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Poskyďnutí informace dle nik. č. 106/1999 Sb. - PD k rekonstrukci Koněvovy ulice

Dne 27.3.2019 obdržel Magistrát hl. m. Prahy, odbor dopravních agend Vaší žádost o informací
dle Zákona č. 106/ 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
která

se týkala stavebního řízení k akci „Rekonstrukce ulice Koněvova. Praha 3, akce

č. 999337“ v rozsahu objektů SO 101 Komunikace a SO 501 Přípojky uličních vpustí“.
K Vašim dotazům sdčlujcmc:

Ad 1) Ifrojektovou dokumentaci týkající se pozemků čísla parcelní 2170/30, 2166/1 & 2170/2
v k.ú. Zižkov a jejich okolí zasůáme podle Vašeho požadavku (příslušná část situace
komunikací 1:500 včetně zákresu pozemků katastru nemovitostí a technická zpráva).
Ad 2) Oznámení zahájení stavebního římní ze dne 25.1.2019 zasíláme.

Ad 3) Oznámení zahájení stavebního řízení bylo na desce MHMP zveřejněno od 30.1.2019 do
14.2.2019.
Adv4) Uvedené oznámení bylo také pro informaci občanů vokolí stavby podle sdčlcní Úřadu
MC Prahy 3 zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup od 31.1.2019 do 18.2.2019.

Tuto odpověď včetně příloh vám v souladu s ustanovením % 19 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.
správní řád. ve znění pozdějších předpisů, zasíláme dle Vašeho požadavku emailem na adresu

Sídlo: Mariánské nám. 2.52. 110 OI Prahu 1
Pracoviště: Junghannova 3529 HC 00 Praha |
Kontaktní centrum: I?. 444, fmc 236 007 l57

lf2

E-maíl: p()SIIWUPHihlLCLl, ID DS: 48ia97h

Č.j. MHMP580513/2019

Dovolujeme si upozornit, že vhodnějším způsobem, jak získat tyto a další infomace o
stavebním řízení je nahlížení do spisu, které je Vám jako účastníku řízení umožněno podle _8 38

správního řádu.

Ing.JanHeroudek

v.r.

ředitel odboru dopravních agend

Za správnost vyhotovení: lng. P. Houška

Přílohy :
1.

Naskenovaná část projektové dokumentace (ve formátu pdf )

2.

Oznámení zahájení řízení č.j. MHMP 118133/2019 (ve formátu pdf)

Digitálně

Ing_ Pavel podepsal lng.
v

Hou ska

Pavel Houška
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