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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 3.1.2022 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) 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 vlivu užívání stavby na území 

 územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí 

 veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, 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 01.10.2021 do 31.12.2021 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 14.1.2022 vyzval žadatele k zaplacení úhrady za poskytnutí 

informací jako nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Tato úhrada ve výši 150 Kč byla provedena 

dne 21.1.2022. 

Č. j.: 

Číslo spisu: 

Vyřizuje: 

Telefon: 

MCP20 002480/2022/OVUR/Mě 

SZ MCP20 000029/2022 

Ing. Richard Měšťan 

271 071 635 

Praha, dne: 28.1.2022 
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Stavební úřad k výše uvedené žádosti poskytuje tyto informace: 

 

Identifikace 

žadatele 

Identifikace stavby Lokalita stavby Druh rozhodnutí Datum 

vydání 
VR- Nemovitosti, 

s.r.o., IČO 241 26 

161 

 

Polyfunkční dům Náchodská ul., 

Horní Počernice 

Ul. Náchodská, parc. č. 

1349, 1350, 1351/1, 1351/3, 

1588/20 a 3850, k.ú. Horní 

Počernice 

Společné povolení 8.10.2021 

MD logistika, a.s., 

IČO 60108703 

Areálová čerpací stanice PHM  Areál haly V, Vlastibořská 

2785/5, Praha 20-Horní 

Počernice, parc. č. 3976/31, 

3976/32, 3976/33, 3976/41, 

3976/113, 3976/114 v 

katastrálním území Horní 

Počernice, 

Společné povolení 6.10.2021 

PRAGORENT 

investiční fond s 

proměnným 

základním kapitálem, 

a.s., IČO 24788759 

Přístavba haly víceúčelových boxů E2 Jiřího ze Vtelna 1731/11, 

Praha 20-Horní Počernice, 

parc. č. 3995/1, 3995/2, 

3995/13, 3995/35, 4036/7 v 

k.ú. Horní Počernice 

Společné povolení 4.10.2021 

Konhefr Počernice 

s.r.o., IČO 276 42 

941 

Novostavba čtyř rodinných domů Ul. K Zelenči, na 

pozemcích parc. č. 

4037/442, 4037/443, 

4037/444 a 4037/445 v k.ú. 

Horní Počernice 

Stavební povolení 1.11.2021 

Konhefr Počernice 

s.r.o., IČO 276 42 

941 

Novostavba 16 řadových rodinných 

domů 

Ul. K Zelenči, parc. č. 

4037/446, 4037/447, 

4037/448, 4037/449, 

4037/450, 4037/451, 

4037/452, 4037/453, 

4037/454, 4037/455, 

4037/456, 4037/457, 

4037/458, 4037/459, 

4037/460, 4037/461 v k.ú. 

Horní Počernice. 

Stavební povolení 27.10.2021 

Konhefr Počernice 

s.r.o., IČO 276 42 

941 

Novostavba tří rodinných domů Ul. K Zelenči, parc. č. 

4037/466, 4037/467 a 

4037/468 v k.ú. Horní 

Počernice 

Stavební povolení 5.10.2021 

 

 

 

 

 

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.) 
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