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Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje
jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), obdržel dne 12.10.2015 žádost vedenou
pod spis. zn. P10-103847/2015 od organizace „Bezpečný Květ“, spolek, IČ: 02444381, se sídlem
Ostružinová 2347/6, Záběhlice, Praha 10, DS : j9ih8mq o poskytnutí informací dle InfZ, ve znění:

1) Ze sdělení Magistrátu hl. m. Prahy, že magistrát obdržel žádost o prodej pozemků parc. č.
2225/121 a části pozemků parc. č. 2225/116, č. 2225/118, č. 2225/119 a č. 2225/120 v k.ú.
Záběhlice, žádáme v té souvislosti o
a) informaci, zda Vaše MČ obdržela od Magistrátu hl. Prahy výzvu k vyjádření, a pokud ano,
kdy byla doručena,
b) informaci, zda Vaše MČ vydávala k této žádosti stanovisko,
c) zaslání tohoto stanoviska (stanovisek).
2) Žádáme o zaslání veškerých vyjádření, stanovisek, připomínek a všech dalších dokumentů,
které byly Úřadem Vaší MČ (všemi jeho odbory, komisemi či jinými organizačními složkami)
zpracovány k záměru investora na provedení nástavby na budou č.p. 3000 stojící na
pozemcích č. 2225/114 a č. 2225/256 (stávající OD TESCO v Jabloňové ulici) v k.ú. Záběhlice.
3) Žádáme o sdělení, zda záměr investora označený v předchozím bodu byl předmětem jednání
kterékoliv organizační složky Úřadu Vaší MČ (odbor, komise či jiná organizační složka), a
pokud ano, žádáme o zaslání zápisu z těchto jednání.

V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující
formě:
1. a) MČ Praha 10 obdržela dopis od Odboru SVM MHMP č.j. S-MHMP 1265423/2013 ze dne 4.
11. 2013 se žádostí o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 2225/121 o výměře 129 m2 a
částem pozemků parc. č. 2225/116 o výměře cca 1 813 m2, parc. č. 2225/118 o výměře cca 1
m2, parc. č. 2225/119 o výměře cca 210 m2, parc. č. 2225/120 o výměře cca 13 m2 v k. ú.
Záběhlice (celkem cca 2 166 m2), společnosti Fostys s.r.o.
b) MČ Praha 10 ani jakýkoliv její orgán, odbor či organizační jednotka dosud nevydala žádné
stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 2225/121 a částem pozemků parc. č. 2225/116,
2225/118, 2225/119 a 2225/120 v k. ú. Záběhlice.
c) Poskytnutí informace v tomto bodě žádosti bylo povinným subjektem odmítnuto na
základě rozhodnutí, které bylo žadateli odesláno současně s poskytnutím výše uvedených
informací.
2. K oznámení záměru: „Revitalizace Centra Květ a polyfunkční dům, Praha 10 – Záběhlice“
projednávaného Odborem životního prostředí MHMP dle zákona č. 100/2001 Sb. o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů vydala MČ Praha 10 dne
18. 2. 2015 ve svém usnesení č. 130 vyjádření, ve kterém požaduje posouzení záměru
v procesu EIA dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění. Usnesení č. 130 je přílohou č. 1
tohoto dokumentu.
3. Dne 26. 6. 2013 byla žádost o prodej pozemku parc. č. 2225/121 a částí pozemků parc. č.
2225/116, 2225/118, 2225/119 a 2225/120 v k. ú. Záběhlice a představení záměru investora
projednána na 15. Komisi územního rozvoje. Zápis z 15. jednání KÚR je přílohou č. 2 tohoto
dokumentu.
Dne 3. 2. 2014 byla žádost o úpravu kódu míry využití území projednána na 19. Komisi
územního rozvoje. Zápis z 19. jednání KÚR je přílohou č. 3 tohoto dokumentu.
Dne 30. 4. 2014 byla žádost o prodej pozemku parc. č. 2225/121 a částí pozemků parc. č.
2225/116, 2225/118, 2225/119 a 2225/120 v k. ú. Záběhlice, společně s úpravou kódu míry
využití území, projednána na 20. Komisi územního rozvoje. Zápis z 20. jednání KÚR je
přílohou č. 4 tohoto dokumentu.

Dne 20. 7. 2015 byla redukovaná verze projektu nástavby OC Květ představena na 7.
Komisi územního rozvoje. Zápis z 7. jednání KÚR je přílohou č. 5 tohoto dokumentu.
Dne 18. 5. 2015 byli členové výboru seznámeni s projektem nástavby OC Květ
prostřednictvím zástupců občanského sdružený Bezpečný Květ. Zápis z 4. jednání VŽP je
přílohou č. 6 tohoto dokumentu. Zároveň zasíláme Usnesení přijaté na 4. Výboru životního
prostředí, které je přílohou č. 7 tohoto dokumentu.
Dne 24. 6. 2015 byla projektanty představena redukovaná verze projektu nástavby OC Květ
představena na 5. Výboru životního prostředí. Zápis z 5. jednání VŽP je přílohou č. 8 tohoto
dokumentu.

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

S pozdravem

Bc. Martin Pecánek
Vedoucí odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje
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