V Praze dne 9.4.2019

Elektronicky
do datové schránky
Městská část Praha - Šeberov
K Hrnčířům 160
149 00 Praha 4, Šeberov

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

Vážení,

emmehokuemas Mosul—
„149 00 Praha 4, zapsané V obchodním rejstříku vedeném
es s ym sou em V

raze, o

1

, vložka 172731, vás podle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdějších předpisů, Žádám o poskytnutí
následujících informací o
1. postupu Městské části Praha — Šeberov ve věci územního rozhodnutí pro záměr „Terénní
úpravy pro odhlučnění MČ Praha — Šeberov a pro budoucí výstavbu prodejního a servisního
centra Praha - Šeberov“ na pozemku parc. č. 1521/18,1521/19,1521/20 k.ú. Šeberov, vydaného
Úřadem Městské části Praha 11, odbor výstavby, č.j. MCPl 1/19/01 1 l90/OV/Št, sp. zn.

OV/17/064840/Št,
2. realizaci navážky na pozemku parc. č. 564/3 V k. u. Šeberov.

Ve věci bodu ad. 1, tj. ve věci územního rozhodnutí pro záměr „Terénní úpravy pro
odhlučnění MČ Praha — Šeberov a pro budoucí výstavbu prodejního a servisního centra Praha
- Šeberov“ na pozemku parc. č. 1521/18,1521/19,1521/20 k.ú. Šeberov, vydaného Úřadem
Městské části Praha 11, odbor výstavby, č.j. MCPl 1/19/011190/OV/Št, sp. zn.
OV/ 17/064840/Št, žádám o sdělení, zda podání odvolání ze strany Městské části Praha —

Šeberov, ze dne 18. 3. 2019, sp. zn. MCPSE 00312/2019, bylo V souladu s ust. § 94 odst. 1 a §
68 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, schváleno
radou Městské části Praha — Šeberov.
Ve věci bodu ad. 2, tj. ve věci realizace navážky na pozemku parc. č. 564/3 v k. u.
Seberov, žádám o sdělení:

-

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

Žádám o poskytnutí kopií všech dokumentů obsahujících požadované informace, anebo
o poskytnutí datového souboru obsahujícího požadovanou informaci.
Poskytnutí informace očekávám nejpozději do 15 dnů ode dne ři'etí žádosti. Informaci
je možno poskytnout i v elektronické podobě na adresu: —

S pozdravem

Příloha: plná moc

