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Věc: Žádost zaslání kopie staveb ního povolení ?J kolaudačního rozhodnutí

Vážení,

na základě Zákona č„ 06/ 1999 O informaci Vás žádám O zaslánísbírky poskytování kopü

stavebního a kolaudačního rozhodnutí hotelu a Z let 1993-povolení tehdy Mövenpick lanovky

1996 (původní lanovky nacházející se uvnitř hotelu NH Hotel, Mozartova čp. 261 V Praze 5,

k.ú. Smíchov, která SČ šikmým výtahem stala v IOCE 2017/2018), ktere' jste tehdy obdrželi

účastníci řízení.jako

Předem děkuji za kladné vyřízení žádosti.

V Praze dne 15.1.2020
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Vás dopis č. j. síne Vážená paní

Nase Č. j.: HSHMP 02402/2020

Sp. Zn.: S-HSHMP 02402/2020

Vyřizuje: lng. Martina Uchytílová

Tel.: 233 087 757

E-maií: martinauchytilova@hygpraha.cz ID schránky:

V Praze dne: 29. 01. 2020

Počet listů/příloh: '1/0

Žád ost informace podle zákona č. 106/1999 ü. o svobodném
přístupu

k info rmacím ve znění

pozdějších předpisů Zádost zaslání kopie stavebního povolení r.: kolaudačního rozhodnuti“

Vážená paní.

dne 15. 1. 2020 obdržela Hygienická stanice hlavního m ésta Prahy (dále jen „HSHMP“) Vaši žádost

informace podle zakona č. 106/ 1 999 Sb. svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších

předpisů, ve které požadujete, cituji „zaslání kopií stavebního povolení '#1 kolaudačního rozhodnutí hotelu

tehdy Mövenpick 6 lanovky Z let 1993-1996 (původní lanovky nacházející se uvnñř hotelu NH Hotel,

Mozartova čp. 261 V Praze 5. k. ú. Smíchov, která se šíkmým výtahem stala V roce 2017/2018). 'r

Vydávání stavebního povolení kolaudačního rozhodnutí přísluší stavebnímu úřadu, kterým je V tomto

pñpadě Uřad městské části Praha 5, Odbor stavební úřad, nám, 14. října 4, FSC 150 22, Praha 5. Z tohoto

důvodu Vám HSHMP nemůže požadovaný dokument
poskytnout.

Lituji, že nemohu podat lepší zprávu.

S pozdravem

Ing. Eva Moravcová

pověřena zastupovánim řed iteíe odboru hygieny obecné F.“ komunální
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