pobočka 100 00 Praha 10, U Roháčových kasáren 1555/10

V Praze dne 24. 4. 2019
Elektronicky
do datové schránky
Městská část Praha - Šeberov
K Hrnčířům 160 V
149 00 Praha 4, Seberov

Opakovaná žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, V platném znění

Vážení,

V zastoupení mého klienta společnosti AutoTechnologi s.r.o., IČO: 24768421, se sídlem
Praha 4, Tůrkova 2297/22, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsané V obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 172731, jsem vás podle § 13 zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, požádal o poskytnutí
mimo jiné informace o realizaci navážky na pozemku parc. č. 564/3 V k. u. Šeberov.
Jmenovitě jsem požadoval informaci:
-

kdo navažku provedl,
zda byla realizována s vědomím Městské části Praha — Šeberov či s jej ím svolením,
zda bylo provedeno zjišťovací řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
zda bylo vedeno územní řízení pro záměr terénních úprav na předmětném pozemku,
jaký materiál byl k navažce použit a zda tento materiál z hlediska svého chemického
složení splňuje podmínky právních předpisů pro sledovaný účel,
jaká byla nejvyšší povolena hmotnost nákladních vozidel nebo souprav, jimiž byl
přepravován navážený material.

Dále jsem žádal o poskytnutí kopií všech dokumentů obsahujících požadované
informace, anebo 0 poskytnutí datového souboru obsahujícího požadovanou informaci.
Přípisem ze dne 23. 4. 2019, č. j. MCPSE 00523/2019, jste odpověděli, že investorem
odvozu sedimentu z rybníků na území hl. m. Prahy je hl. m. Praha. Dále jste sdělili, že Městská
část Praha — Šeberov vydala dné 18. 6. 2018 souhlas s trasou odvozu sedimentu z Olšanského
rybníka. Kopii souhlasu jste neposkytli.

Jakkoli lze pochybovat o tom, že byste nemohli poskytnout požadované informace,
pokud jste knavážce udělili souhlas minimalně z hlediska trasy dopravy, urguji V souladu
smou předchozí Žádostí o zaslání vami uvedeného souhlasu strasou odvozu sedimentu
z Olšanskeho rybníka ze dne 18. 6. 2018 a všech dalších souvisejících dokumentů.
S pozdravem

