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

OST 020642/2018/Ga
P10-022038/2018
JUDr. Gavlák
267093557

V Praze, dne 6.3.2018

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 stavební obdržel dne 20. 2. 2018 Vaši žádost podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“), o
poskytnutí informací ve znění:
„obracím se na Vás se žádostí o poskytnutí informace ohledně stavby č.p. 848 v obci Praha, katastrální území
Vršovice, číslo LV 1287, stojící na pozemku p.č. 1143 v katastrálním území Vršovice, obec Praha, LV 1287.
Konkrétně se jedná o restaurační zařízení (Kozlovna I.p. 1874) umístěné v prostorách této stavby se vstupem
z ulice Sportovní, s prostory usazené v zásadě souběžně se svažujícím se chodníkem. S ohledem na produkovaný
hluk i v pozdních večerních hodinách, bych rád seznal, v jakém rozsahu a s jakými podmínkami byla povolena
stavba (úprava pro restaurační zařízení) včetně provozování a užívání těchto prostor za podnikatelským účelem.
Jde mi o územní rozhodnutí, stavební povolení a kolaudační souhlas. Poté bych mohl totiž případně činit další
kroky u Krajské hygienické stanice pro zajištění produkovaného hluku v souladu s mírou přiměřenou poměrům a
ochrany veřejného zdraví.“

K Vaši žádosti o informaci sdělujeme, že zdejší stavební úřad obdržel dne 3.7.2017 žádost o vydání územního
rozhodnutí o umístění stavby: Polyfunkční dům včetně přípojky kanalizace, vody, plynu, elektro NN, přeložky NN
a VN, přeložky a nového vedení a VO, vedení veřejné komunikační sítě, rozšíření komunikace, zpevněné plochy,
opěrné zdi, retenční nádrž a zařízení staveniště s oplocením, s názvem "CARNEA PROJEKT - polyfunkční objekt"
Praha 10 - Vršovice, mezi ul. Krymskou a Francouzkou, na pozemcích parc. č. 351, 353/1, 353/2, 353/3, 359/1,
359/2, 359/5, 360, 362, 363, 364/3, 365/1, 366/3, 368, 369, 370/1, 370/2, 371, 2456, 2458 v katastrálním území
Vršovice (dále jen "stavba"). Tato žádost nebyla úplná a proto stavební úřad vyzval stavebníka, aby svou žádost
doplnil v termínu do 31.3.2018. Stavebník svou žádost doplnil před uplynutím stanoveného termínu a proto
stavební úřad pod Spis. zn.: OST 071132/2017/La, Č.j.: P10-006663/2018 ze dne 14.1.2018 oznámil veřejnou
vyhláškou zahájení územního řízení ke stavbě.
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky do Vaší datové schránky ve formě příloh a textu tohoto přípisu.
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

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

otisk úředního razítka

Ing. Dana Rafflová
vedoucí odboru stavebního

Příloha: 6 listů
Obdrží:
účastníci (dodejky)
1.
ostatní
2. spis OST,

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

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

