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Oddělení státní správy památkové péče
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Váš dopis zn./ze dne:

Vyřizuje/tel.:
Krejzek

Č. j.:
MHMP 1567666/2019

236 002 663
Počet listťb'přiloh: 2/1

Sp. zn.:

Datum:

S-MHMP 1496556/2019

09.08.2019

Poskytnutí kopií dokumentů subjektu: _
„zastoupené na 7ákladě plné moci

v rámci žádosti 0 poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve mě ní pozdějších předpisů, týkající se nemovitostí na poze mcích

parc. č. 1272,1273, 1275, 1276/2, 1277/1, 1277/2 a 1277/4, k.ú. Vinohrady, Praha 2, které
jsou v městské památkové mně Vinohrady. Žižkov, Vršovice, prohlášené vyhláškou HMP
č.10/1993 Sb., o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek

jejich ochrany.
Dne 25.7.2019. jste požádali o poskytnutí infommcí podle zákona č.

|06/ 1999 Sb.. o

svobodném přístupu k infbrmacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném
přístupu k inibnnacím“)_ ve věci poskytnutí „kopii všech případnývh rozhodnutí. závamjrh
.x'tanm'ixck nehocvenamlně_1'in_\"('/1úkonů \iva'uných od 1.1.2007 Magistrátem hlavního mávla

Prahy na :ák ludč :a'konu (". 20/1987 Sh., () státní panužlkavó péči, k záměrům Iýkq/icím se
stavební činnosti (včetně ])m/akmvé přípravy. urmÍs'rť'ní stavby. provádění xlavln') neim

()(/.vrruňm'ání xluvvh nu nernovilns'lvc/1 neim vg/ulťékolivjejich čáxri" vydaných povinným
subjektem k záměru odstranění staveb na výše uvedených pommcich.

MHMP OPP Vám v příloze yasílá kopii závamého stanoviska sp. zn. MHMP 168531/2008,
které je ve smyslu Vámi požadovaného ze strany MHMP OPP jediným úkonem k výše
uvedeným parc. č. v k.ú. Vinohrady. ode dne l.l.2()()7.

Mgr.Jiří Ska Iický
ředitel odboru památkové péče
podepsáno elektronicky
Sídlo: Mariánské nám. 20.. 110 OI Prahu [
Pracoviště: Jungmannova 35/29. ll()()0 Praha |
Knmuklni centrum: |). 444. fax: 236 ()()7 l57
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Příloha:

Kopie závazného stanoviska sp. zn. MHMP 168531 / 2008
Rozdělovník:
[.

252

Doručuic se do datové schránky

