Úřad městské části Praha 10
Odbor stavební

Spis. zn.: OST 039025/2017/Ga
Č.j.:

P10-039262/2017

Vyřizuje: JUDr. Gavlák
Telefon: 267093557

V Praze, dne 7.4.2017

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 6.4.2017 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:

„…V návaznosti na naši dřívější spolupráci bychom Vás rádi požádali o vyhotovení kopií určitých listin,
které jsou podstatnými listinami ve stavebních řízení týkajících se výstavby vybraných bytových
projektů, které se realizují na území vaší městské části. Opět se jedná vždy o dva dokumenty – o územní
rozhodnutí a stavební povolení týkající se výstavby bytových domů, samozřejmě za předpokladu, že již
byly pravomocně vydány, případně o ten z dokumentů, který již byl vydán. Seznam konkrétních
bytových projektů přikládáme dále. O vyhotovení kopií těchto dokumentů si dovolujeme požádat na
základě zákona 106/1999 Sb. - Zákon o svobodném přístupu k informacím, jako společnost, která
dlouhodobě zpracovává informace o bytové výstavbě a bytovém trhu jako celku.
V příloze opět zasíláme seznam bytových projektů, které evidujeme jako aktuálně probíhající projekty
nové bytové výstavby ve Vašem městě. Umístění objektu lokalizujeme parcelním číslem, na kterém se
výstavba odehrává nebo plánuje, název projektu i developera vychází obvykle z vlastníka pozemku,
resp. z informací dostupných na internetových stránkách jednotlivých projektů. Obchodní název
prezentovaný veřejnosti se bohužel nemusí vždy shodovat s názvem stavby vedeným ve stavebním
řízení, proto považujeme za klíčovou identifikaci parcelním číslem pozemku, na němž výstavba probíhá.
Pokud byste měli povědomí i o další výstavbě, která je již ve stadiu schválení a my ji doposud
neevidujeme, budeme velmi rádi, pokud nám tuto informaci, pokud je to možné, poskytnete.
BOHDALECKÉ VÝHLEDY - REKONSTRUKCE
Michle U Plynárny 1111/75 50°3'25.660"N, 14°28'11.715"E parcelní číslo 2536, LV 1467…“

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

Na výše uvedené adrese nebylo v období posledních patnácti let vydáno žádné stavební povolení na
výstavbu bytů.

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. Společnost pro Cenové mapy ČR s.r.o., IDDS: 3w35q9b
2. spis OST,

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
Bankovní spojení:

Úřední hodiny:
Po, Stř 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Čt
8.00 - 12.00

tel.: +420 267093
fax: +420
http://www.praha10.cz
e-mail:
posta@praha10.cz

