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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 28.2.2022 od společnosti  Společnost  pro 
Cenové mapy ČR s.r.o., IČ: 24160130, Králodvorská 1086/14, 110 00 Praha 1 žádost o vyhotovení kopií listin  
týkající se vybraných bytových objektů podle přílohy žádosti, v daném případě konkrétně pro záměr vedený pod 
obchodním  názvem  Konhefrovy  domy.  Žádost  byla  podána  na  základě  zákona  o  svobodném  přístupu 
k informacím.

Žadateli  se  jedná  o  územní  rozhodnutí  a  stavební  povolení  (případně  jakýkoliv  dokument,  který  nahrazuje 
standardní  stavební  povolení)  týkající  se  výstavby bytových  objektů,  samozřejmě  za  předpokladu,  že  již  byly 
pravomocně vydány, případně o ten z dokumentů, který již byl vydán. V případě, že již bylo na konkrétní bytový  
projekt vydáno pravomocné Kolaudační rozhodnutí, žádá i o kopii tohoto dokumentu. Zároveň žadatel uvádí, že 
nepotřebuje povolovací listiny týkající se např. komunikací, přípojek sítí apod. 

Vzhledem k tomu, že se v daném případě se jednalo o časově náročné vyhledávání a především zpracování (včetně  
nutné anonymizace požadovaných listin), stavební úřad opatřením ze dne 10.3.2022 vyzval žadatele k zaplacení  
úhrady za  poskytnutí  informací  jako  nákladů za  mimořádně  rozsáhlé  vyhledání  a  zpracování  informací.  Tato  
úhrada ve výši 150 Kč byla provedena dne 23.3.2022.

Stavební úřad k podané žádosti v příloze poskytuje kopie následujících listin:
 územní  rozhodnutí  o  umístění  stavby,  o  změně  využití  území  a  o  dělení  pozemku  č.  j.:  MCP20 

006389/2019/OVUR/Kr ze dne 11.6.2019 pro stavbu vedenou pod názvem „Výstavba Bílý vrch“
 stavební povolení č.j. MCP20 024211/2021/OVUR/Kr ze dne 27.10.2021 na stavbu 16 řadových domů 

č. 126 - 141
 stavební povolení č.j. MCP20 023705/2021/OVUR/Kr ze dne 1.11.2021 na stavbu 10 rodinných domů 

č. 114 - 123
 stavební  povolení  č.j.  MCP20 023660/2021/OVUR/Kr  ze  dne  1.11.2021 na stavbu čtyř  rodinných 

domů č. 124-125 a 153-154,
 stavební povolení č.j. MCP20 022070/2021/OVUR/Kr ze dne 5.10.2021 na stavbu tří rodinných domů 

č. 54, 55 a 56,
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Stavební úřad dále doplňuje, že předmětný záměr vede pod názvem „Výstavba Bílý vrch“. Dále že dosud ne na 
všechny bytové objekty tohoto záměru bylo vydáno stavební povolení. Žádný stavební objekt tohoto záměru také 
ještě nebyl  kolaudován. Pro úplnost stavební úřad dodává, že změna územního rozhodnutí, která je zmiňována 
v zasílaných stavebních povoleních, se týká pouze objektů infrastruktury,  nikoliv samotných bytových objektů. 
Proto není mezi poskytované informace zahrnuta.

Ing. Richard Měšťan
Vedoucí Odboru výstavby a územního rozvoje

Příloha:
 územní rozhodnutí č. j. MCP20 006389/2019/OVUR/Kr + přílohy rozhodnutí – 3 situační výkresy
 stavební povolení č.j. MCP20 024211/2021/OVUR/Kr 
 stavební povolení č.j. MCP20 023705/2021/OVUR/Kr
 stavební povolení č.j. MCP20 023660/2021/OVUR/Kr
 stavební povolení č.j. MCP20 022070/2021/OVUR/Kr

Obdrží:
Žadatel:
Společnost pro Cenové mapy ČR s.r.o., DS: 3w35q9b, Králodvorská 1086/14, 110 00 Praha 1 
 
Co: spis, OV, evidence, OKÚ (evidence žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb.)
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