
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20

ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE

Jívanská 647/10, Praha 20-Horní Počernice, 193 00 Praha telefon: 271 071 611,

fax: 281 920 093

 

 

C.j.: MCP2O 025117/2021/OVUR/Mě Praha, dne: 1.11.2021

Číslo spisu: SZ MCP20 022599/2021

Vyřizuje: Ing. Richard Měšťan

Telefon: 271 071 635

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 pism. 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 3.10.2021 Od společnosti Istav Media, s.r.o.,

IČ103441725, 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) ve formě jejich kopií

nebo jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

zákon) a to:

— územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení

— územní rozhodnutí O změně využití území

— územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

— územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí

— veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, O změně využití území a o změně vlivu užívání stavby na území

— 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 01.07.2021 do 30.09.2021 týkající se pozemních staveb (objektů

budov) pro právnické osoby.

Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) pak žádá alespoň o tyto

informace:

— identifikaci žadatele (jméno právnické osoby, např. Istav media, s.r.o. nebo alespoň IČO)

— identifikaci stavby (např. informace o druhu a účelu stavby, co stavba obsahuje nebo krátký popis stavby)

— lokalizaci stavby (např. informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici)

— druh rozhodnutí

— 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 18.10.2021 vyzval žadatele k zaplacení úhrady za poskytnutí

informací jako nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Tato úhrada ve výši 300 Kč byla provedena

dne 29.10.2021.
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Stavební úřad k výše uvedené žádosti poskytuje tyto informace:

 

 

 

 

 

 

 

Identifíkace Identifikace stavby Lokalita stavby Druh rozhodnutí Datum

žadatele vydání

MČ Praha 20, IČ Novostavba bytového domu Ul. Náchodská, parc. č. Společné povolení 3.8.2021

00240192 1816, 1979, 1980/1, 1985,

3800/1, k.ú. Horní

Počernice

P3 Prague Horní Stavební úpravy haly Il —č.p. 2620 Ul. Do Čertous, č.p. 2620, Stavební povolení 7.9.2021

Počernice l s.r.o., IČ k.ú. Horní Počernice

01541439

P3 Prague Horní Stavební úpravy haly II—č.p. 2790 U1. Vlastibořská, č.p. 2790, Stavební povolení 26.7.2021

Počernice 1 s.r.o., IČ k.ú. Horní Počernice

01541439

D & D REALITY, Změna stavby skladové haly č.p. 2396 Ul. Náchodská, č.p. 2396, Společně povoleni 8.7.2021

s.r.o., IČO 636 77 k.ú. Horní Počernice

385

STROJSERVIS Novostavba haly se souborem Ul. Chlumecká, parc. č. Společné povolení 14.7.2021

Praha, s.r.o., IČO 458

07 787

 

maloobchodních nájemních jednotek,

garážových stání a skladových kójí

 

4485/1, 4485/24, 4485/25,

4485/40, 4485/41, 4485/61,

4485/80, 4485/124,

4485/139, 4485/140,

4485/141, 4485/145,

4485/146, 4485/147,

4485/148, 4485/149,

4485/221    

derii:

Zadatel:

   
Ing. Richard Měšťan

Vedoucí Odboru výstavby a územního rozvoje

Istav Media, s.r.o., DS: dc6q2wa, Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, Czech Republic

QL: spis, OV, evidence, OKÚ (evidence žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb.)
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