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Věc:

V souladu se zákonem o svobodném přístupu k infomlacím (z.č. 106lr1999 Sb.,
v platném znění) Vás žádám o následují informaci:

Vydal Váš stavební úřad stavební povolení na vystavbu domu pl'o senzory
na pozemku pare.č. 272/43 v k.ú. Unětice u Prahy? Vycházím z územního
rozhodnutí Vašeho úřadu ze dne 26.10.1998, čj. 5757/98, kde je tento objekt
domova důchodců zmíněn.

Jako doplňující informaci žádám(pro případ, že stavební povolení njt vystavbu
domu pro senzory Vaším úřadem vydáno nebylo), ínfomlaci, zda bylo alespoň
o toto stavební povolení na vystavbu domu pro seniory investorei+ ve lhůtě
od 26. 10. 1998 - 26.10.2000 požádána.

S pozdravím
/

V Praze dne 5.9.2016



M ěsts ký ú řad Rozto kv
Stavební ú řad

náměstí 5. května 2 , 252 63 Roztoky , tel.: 220 400 231

Dne: 6. 9. 2016

Věc : sdělení SU k žádosti dle z. č. 106/1999 Sb. v platném znění , o svobodném přístupu k informacím ,
týkající se stavby domu pro seniory na pp.č. 272/43 v k.ú. Ůnětice u Prahy

Městský úřad Roztoky - stavební úřad Roztoky , jako stavební úřad příslušný podle ustanovení $ 13 odst.
l písm. d ) zákona č. 1 83/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu , ve znění pozdějších předpisů (
dále jen " stavební zákon " ) , obdržel dne 5.9. 2016 Vaši žádost dle z. č. 106/1999 Sb. v platném znění , o
svobodném přístupu k informacím , týkající se stavby domu pro senzory na pp.č. 272/43 v k.ú. Únětice u
Prahyr

Na základě této žádosti Vám stavební úřad sděluje následující

pro stavbu domu pro senzory na zák]adě územního rozhodnutí čj.: 5757/98 ze dne 26.] 0. 1998 vydaného
zdýším stavebním úřadem nebylo vydáno stavební povolení
ve lhůtě od 26. 10. 1998 -- 26. 10. 2000 nebylo o vydání tohoto stavebního povolení investore+ požádána

Josef Mrňák
vedoucí stavebního úřadu
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