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ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE
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Č. j.:
Číslo spisu:
Vyřizuje:
Telefon:

MCP20 013531/2020/OVUR/Mě
SZ MCP20 007066/2020
Ing. Richard Měšťan
271 071 635

Praha, dne 23.6.2020

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Městská část Praha 20, Úřad městské části Praha 20, Odbor výstavby a územního rozvoje, jako stavební úřad
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se
vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební úřad"), jako povinný subjekt
podle ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) obdržel dne 24.3.2020 od společnosti Istav Media, s.r.o.,
IČ:03441725, Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, Czech Republic žádost o poskytnutí informací v následujícím
rozsahu:
Poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) dle zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:
- územní rozhodnutí o umístění stavby
- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí
- veřejnoprávní smlouva o umístění stavby - rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné
povolení)
- územní souhlas, společný územní souhlas
- jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí
- stavební povolení
- stavební ohlášení
- jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení,
vydaných stavebním úřadem za období od 01.01.2020 až 24.03.2020 a které se týkají pouze pozemních staveb
(tedy budov - např. stavby domů, skladů a hal), nikoli staveb infrastruktury (tedy např. dopravní infrastruktury,
technické infrastruktury, veřejného prostranství).
Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) pak žádá tyto informace:
- - identifikaci žadatele – pouze právnické osoby (např. název právnické osoby, název veřejnoprávní osoby
příp. alespoň IČO žadatelů – právnických osob)
- - identifikaci stavby (např. informace o druhu a účelu stavby, co stavba obsahuje nebo krátký popis stavby)
- - lokalitu stavby (např. informace o katastrálním území nebo o parcelním čísle nebo ulici)
- - datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Vzhledem k tomu, že se v daném případě se jednalo o shromažďování informací z činnosti stavebního úřadu za
určité časové období, které v požadovaném obsahu nejsou databázově vedeny v žádném elektronickém systému
ÚMČ Praha 20, stavební úřad opatřením ze dne 30.3.2020 vyzval žadatele k zaplacení úhrady za poskytnutí
informací jako nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.
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Úhrada byla provedena dne 28.5.2020, a tak stavební úřad k výše uvedené žádosti poskytuje tyto informace:
Identifikace žadatele

Identifikace stavby

Lokalita stavby

Datum vydání

Městská část Praha 20,
IČO 00240192

Tělocvična v ulici Jívanská, Praha 20 Horní Počernice
- Sportovní zařízení sloužící pro přilehlá
školská zařízení, mimo vyučovací dobu
pak i místním sportovním klubům a
veřejnosti.
- Budova tělocvičny je o zastavěné ploše
1903 m2. Stavba má max. půdorysný
rozměr 54x44 m, vlastní rozměr hrací
plochy tělocvičny o světlé výšce 9 m je
45x25 m a je využitelná podél i napříč
pro různé druhy sportů. Vyjma
tělocvičny se v jihozápadní části objektu
při vstupní části nachází rozsáhlé zázemí
o dvou podlažích zahrnující recepci,
ošetřovnu, šatny se sprchami a WC,
nářaďovnu,
učebnu
s přidruženou
kuchyňkou ap. Kapacita hlediště je
navržena na 150 diváků.

Praha 20 – Horní
Počernice,
při
ulici
Jívanská, na pozemcích
parc. č. 781/3, 781/4,
786/70, 786/71, 786/129
a 3866 v katastrálním
území Horní Počernice

23.3.2020

Fyzická osoba

Přístavba a stavební úpravy
rodinného domu č.p. 194

Praha 20 – Horní
Počernice,
při
ulici
Třebešovská,
na
pozemku parc. č. 436
v k.ú. Horní Počernice

28.2.2020

Praha 20 – Horní
Počernice,
při
ulici
Spojenců, na pozemku
parc. č. 3454 a 3455/3
v k.ú. Horní Počernice

20.2.2020

Praha 20 – Horní
Počernice, při ul. Ve
Žlíbku, na pozemcích
parc. č. 4200/25 a
4200/38 v k.ú. Horní
Počernice

17.2.2020

Praha 20
Počernice,
Pavlišovská,
pozemcích
786/154,
786/156,
786/158,
786/161,
786/163,

15.1.2020

-

Městská část Praha 20,
IČO 00240192

Nomie
s.r.o.,
05265185

IČO

Společenství
vlastníků
Pavlišovská 2297 a 2298,
IČO 03480224

objektu

Jednopodlažní
přístavba
s obytným
podkrovím, v rámci které vzniknou nově
dvě jednotky (byt a projekční ateliér)

Stavební úpravy ZŠ Spojenců č.p. 1408,
Praha 20 – Horní Počernice
-

nástavba a stavební úpravy budovy
základní školy, při které nedojde
k navýšení kapacity školy (nebude
vytvořena žádná nová kmenová učebna)

-

v nástavbě vznikne kabinet, umývárny a
wc žáků a personálu, úklidová komora,
technická místnost, schodiště a chodby

Přístavba skladové haly Nomie s.r.o.
-

dvoupodlažní přístavba stavbu skladové
haly č.p. 2402 o půdorysných rozměrech
25,65 a 20,65 m

-

zastavěná plocha přístavby bude max. 535
m2

-

ve skladových prostorách nové přístavby
bude skladováno drobné zboží, textil,
pracovní pomůcky, pracovní ochranné
prostředky, pracovní obuv a související
zboží

Revitalizace bytového domu na ulici
Pavlišovská č.p. 2297 a 2298, Praha - Horní
Počernice
-

změnu stavby bytového domu č.p. 2297 a
č.p. 2298 – přístavba lodžií a zasklení
lodžií, zateplení objektu

– Horní
při
ul.
na
parc.č.
786/155,
786/157,
786/160,
786/162,
786/164,
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786/209 a 786/220 v
katastrálním území Horní
Počernice
Fyzická osoba

Změna stavby rodinného domu č.p. 1124 a
přístřešek pro automobil
-

Fyzická osoba

jedná se o stavební úpravy rodinného
domu, půdní vestavbu bytové jednotky a
stavbu zimní zahrady a umístění nového
přístřešku pro automobil

Přístavba a stavební úpravy rodinného
domu č.p. 529

-

dojde k rozšíření stávajícího rodinného
domu v 1. NP směrem na sever o cca 5,2
m, jednopodlažní přístavba směrem do
zahrady bude o půdorysném rozměru
max. 13,09 x 5,22 m. Celková zast.
plocha RD po přístavbě bude 135,6 m2.

IDEMIA
Solutions Stavební úpravy budovy E v areálu Big Box
Počernice,
Czech s.r.o., IČO Horní
Ve
Žlíbku
č.p.
1800,
Praha
20-Horní
24757667
Počernice,
-

Jedná se o drobné stavební úpravy
spočívající v odstranění části příček a
dveří a ve vytvoření nové dispozice
v části 1. NP – severním halovém křídle
stávající budovy E. Místo části stávajících
kanceláří bude realizován skladový
prostor a místo části stávajících místností
skladů bude rozšířena dílna – vzorkovna,
vše pro potřeby stávajícího provozu
nájemce – drobné nerušící výroby, která
se
týká
personifikace
(čipování)
plastových platebních a jiných karet.

Praha 20 – Horní
Počernice,
při
ul.
Běchorská, na pozemcích
parc. č. 2567, 2568 a
2569 v katastrálním
území Horní Počernice

17.2.2020

Praha 20 – Horní
Počernice,
při
ul.
Třebešovská,
na
pozemcích parc. č. 1147
a 1148 v k. ú. Horní
Počernice

20.1.2020

Praha 20 – Horní
Počernice, při ul. Ve
Žlíbku, na pozemku parc.
č. 4210/2 v katastrálním
území Horní Počernice

17.1.2020

KM - PRONA, a. s., Stavební úpravy prodejny čerpací stanice Praha 20
Počernice,
Horní Počernice
IČO 254 79 733
-

Jedná se o dispoziční změny prodejny ČS
pohonných hmot (č.p. 2500) spojené se
změnou v užívání části objektu (zázemí
prodejny).

– Horní
při
ul.
Náchodská, na pozemku
parc.č.
4091/59
v
katastrálním území Horní
Počernice

2. 3. 2020

Ing. Richard Měšťan
Vedoucí Odboru výstavby a územního rozvoje
Obdrží:
žadatel:
Istav Media, s.r.o., DS: dc6q2wa, Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, Czech Republic
Co: spis, OV, evidence, OKÚ (evidence žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb.)
spis, evidence

