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-------- Original Message --------  

Subject:  
Odp: Věc: Žádost o poskytnutí souhlasu s pořízením kopií dokumentace podle § 168 

stavebního zákona / č.j.: MCP6 035478/2014 

Date:  Thu, 29 May 2014 09:28:21 +0200 

From:  jzaruba@praha6.cz  

To:  marie.jelinkova.ing@gmail.com  

 

 

 

Vážená paní Jelínková,  

 

dovoluji si reagovat na Vaši žádost o poskytnutí souhlasu s pořízením kopií na akce Rehabilitace 

parku generála „L. Cárdenase - I. a II. etapa“. Jak jsem byl informován odborem územního rozvoje 

Úřadu m.č. Praha 6 - za vlastníka dokumentace byl tento souhlas již předán stavebnímu úřadu, který 

povede územní řízení. Tento souhlas se vztahuje na všechny účastníky tohoto řízení, tudíž i na Vás.  

 

Co se týká akce „Parku Evropy“, je již zahájeno územní řízení podle stavebního zákona a do 

průběhu řízení již nezasahujeme.  

 

Děkujeme Vám velmi za pochopení.  

 

S úctou  

Jan Záruba  

 

 

----------------------------------------------------------------- 

Jan Záruba 

Zástupce starostky Městské části Praha 6 

Úřad městské části Praha 6 

Čs. armády 23 

160 52 Praha 6 

tel.:  +420 220 189 390 

fax:  +420 224 319 160 

e-mail: jzaruba@praha6.cz / www.praha6.cz 

mailto:jzaruba@praha6.cz
mailto:marie.jelinkova.ing@gmail.com
mailto:jzaruba@praha6.cz
http://www.praha6.cz/
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Městská část Praha 6 

Mgr. Jan Záruba 

zástupce starostky městské části 

Československé armády 23, Praha 6 

 

  

       V Praze dne 24. 4. 2014 

 

Věc: Žádost o poskytnutí souhlasu s pořízením kopií dokumentace podle § 168 stavebního 

zákona k následujícím stavbám 

1) „Rehabilitace parku generála Lázara Cárdenase", Praha 6, ul. Antonína Čermáka, 

Terronská, Maďarská  

2) „Rehabilitace parku Antonína Čermáka (generála Lázaro Cárdenase) - 2. etapa, úprava 

dopravního řešení a rozšíření parku východním směrem", Praha 6, ul. Antonína Čermáka,  

Maďarská, Juarézova, Chitussiho 

3) „Park Evropy" - Praha 6 - mezi Evropskou a Velvarskou ul. (rekonstrukce stávající 

parkové plochy a komunikace) 

 

Dovolujeme si Vás požádat o poskytnutí souhlasu s pořízením kopií dokumentace všech tří výše 

uvedených staveb, a to jak pro účely územního tak i stavebního řízení, a to výslovně všech jejích 

částí vč. podkladových studií, průzkumů, návrhů atp., neboť i tyto podklady jsou správním orgánem 

považovány za dokumentaci ve smyslu § 168 odst. 2 stavebního zákona, a na tomto základě  

je nám odpíráno právo pořízení jejich kopií.  

Tento souhlas nechť se vztahuje vůči všem účastníkům řízení (nikoli pouze vůči našemu 

občanskému sdružení).  

 

Vzhledem k termínu veřejného ústního jednání považujeme za vhodný způsob doručení 

souhlasu s pořizováním kopií účastníky řízení přímé doručení elektronickou poštou na adresu 

ÚMČ Praha 6, odbor výstavby, k rukám pověřené úřední osoby Ing. Stanislavy Kotáskové  

e-mailová adresa: skotasko@praha6.cz 

Jako příjemce kopie zprávy prosíme uvést e-mailovou adresu: 

marie.jelinkova.ing@gmail.com 

 

Vzhledem k veřejnému charakteru staveb neshledáváme jediný důvod, který by měl bránit 

veřejnosti, v tomto případě reprezentované spolky, v řádném seznámení s dokumentací staveb, které 

je reálně možné výlučně pořízením kopií dokumentace. Nahlédnutí v úředních hodinách do 

dokumentace vč. výkresů nemůže podrobné seznámení s dokumentací nahradit. 

 

Za poskytnutí souhlasu předem děkujeme. 

Tilia Thákurova, o.s. 

se sídlem Thákurova 14/536, Praha 6 

IČO: 22722335 

kontakt: marie.jelinkova.ing@gmail.com 

 

 

         Ing. Marie Jelínková 

             předsedkyně občanského sdružení 

 

 

 

       


