Úřad městské části Praha 10
Odbor stavební
Spis. zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Telefon:

OST 050405/2017/Ga
P10-054740/2017
JUDr. Gavlák
267093557

V Praze, dne 22.5.2017

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Odbor stavební Úřadu městské části Praha 10 obdržel dne 8.5.2017 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“) o poskytnutí informace, ve
znění:
„… žádám o informace o všech stavebních pracech, které na adrese Sámova 665/12, 101 00 Praha 10- Vršovice
povolil příslušný stavební úřad a které dosud probíhají nebo probíhat mohou.…“

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám tímto poskytujeme tuto informaci v následující formě:
písemně na Vámi uvedenou adresu.

Stavební úřad pod Spis. zn.: OST 112966/2012/Šk, Č.j.: P10-043741/2013 ze dne 24.6.2013, které nabylo právní
moci dnem 8. 8. 2013 vydal rozhodnutí o umístění stavby „Bytový dům Sámova“, včetně umístění přeložky
vedení NN, ul. Sámova, na pozemcích parc. č., 1076, 1077, 1065, k. ú. Vršovice, Praha 10. Stavební úřad pod
spis.zn. OST 051761/2015/Šk, č.j. P10-066841/2015 ze dne 9.7.2015 s nabytím právní moci dne 18.8.2015, byla
prodloužena platnost výše uvedeného územního rozhodnutí do 8.8.2017.
Stavební úřad pod Spis. zn.: OST 112966/2012/Šk, Č.j.: P10-043741/2013 ze dne 24.6.2013, které nabylo právní
moci dnem 18. 8. 2015 vydal rozhodnutí, kterým prodloužil dobu platnosti o 2 roky, tj. do 8. 8. 2017, územního
rozhodnutí o umístění stavby č.j. OST 112966/2012/Šk, č.j.: P10-043741/2013 ze dne 24.6.2013 s nabytím právní
moci dne 8. 8. 2013.
Stavební úřad pod Spis. zn.: OST 112968/2012/Prů, Č.j.: P10-005777/2013 ze dne 17.1.2013, které nabylo právní
moci dnem 14. 11. 2013 vydal rozhodnutí o odstranění stavby tiskárny č.p. 1440 a č.p. 665, Sámova 10 a 12, na
pozemku parc. č. 1076, 1077, k.ú. Vršovice, Praha 10.
Dne 4.11.2016 pod č.j. P10-115328/2016 oznámil stavebník zahájení stavebních prací dnem 8.11.2016. Dne
20.3.2017 pod č.j. P10-031614/2017 oznámil stavebník změnu zhotovitele, s tím že demoliční práce proběhnou
v termínu 10.4.2017 – 31.8.2017

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup
na internetové stránce městské části Praha 10.

S pozdravem
otisk úředního razítka

Ing. Dana Rafflová
vedoucí odboru stavebního

Obdrží:
1. foi+request-6766-6c9111a4@infoprovsechny.cz
2. spis OST,

