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

OST 117575/2015/Ga
P10-121523/2015
JUDr. Gavlák
267093557

V Praze, dne 25.11.2015

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 13.11.2015 Vaši žádost podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“) o
poskytnutí informace „… žádám o zaslání kopie nájemní smlouvy ze dne 18.4.1996, včetně všech jejich
změn a dodatků, která je dle Vašeho sdělení uzavřená se společností DELVITA, a.s., … o objasnění toho,
na základě jaké skutečnosti došlo k prodloužení stavebního povolení mezi roky 2009 a 2014, … o zaslání
kopií těchto rozhodnutí o prodloužení stavebního povolení…“.
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám tímto v příloze zasíláme kopii nájemní smlouvy
ze dne 18.4.1996, včetně všech jejich změn a dodatků a kopie rozhodnutí o prodloužení stavebního
povolení.
Současně Vám poskytujeme požadované informace k části žádosti „…o objasnění toho, na základě jaké
skutečnosti došlo k prodloužení stavebního povolení mezi roky 2009 a 2014 ...“ tímto sdělením:
„Stavební povolení na stavbu „Integrovaný obchodní a bytový dům DELVITA“ při ul. Vršovická,
Petrohradská, na pozemku parc.č. 1121/1 v k.ú. Vršovice bylo vydáno dne 26.6.2001 pod č.j. OST
4003/01/Jan, právní moci nabylo dne 13.8.2001. Rozhodnutí bylo účastníkům řízení – vlastníkům
sousedních pozemků a staveb na nich doručeno veřejnou vyhláškou, na úřední desce bylo vyvěšeno
dne 11.7.2001, sňato dne 26.7.2001. Stavba byla zahájena provedením části uvedené stavby, a to
„vjezdové rampy do podzemních garáží u ul. Petrohradské, Praha 10“, na kterou bylo vydáno
kolaudační rozhodnutí ze dne 21.12.2004 pod spis.zn. OST 5447/04/Si.“
Z výše uvedeného vyplývá, že vzhledem k tomu, že stavba již byla zahájena, stavební povolení je i
nadále v platnosti, pouze je prodlužována lhůta pro dokončení stavby.
K prodloužení lhůty k dokončení stavby o 24 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí pod Spis. zn.:
OST 006323/2009/Si, Č.j.: P10-020779/2009 ze dne 9.3.2009 došlo na základě žádosti stavebníka pro
nedostatek finančních zdrojů, potřebných pro celkové dokončení stavby.
Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Úřední hodiny:
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
IČ: 00063941
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 19-2000733369/0800

tel.: 267093477
http://www.praha10.cz
e-mail: posta@praha10.cz

K prodloužení lhůty k dokončení stavby o 24 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí Spis. zn.: OST
013549/2014/Prů, Č.j.: P10-025808/2014 ze dne 3.3.2014 došlo na základě žádosti stavebníka pro
projektové změny požadované budoucím uživatelem.
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
pověřená vedením odboru stavebního
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