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Úřad městske casti Praha 9

Odbor výstavby a územního rozvoje

Sokolovská 14/324

180 49 Praha 9 - Vysočany

Naše značka: 0033-064

V Praze dne 13. 10. 2020

Žadatel: INVICTA, advokátní kancelář, s.r.o.,

Vě

IČO: 049 98 367,

se sídlem Ostrovní 2064/5, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto

c: Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážení,

rádi bychom Vás požádali dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o sdělení

informací týkajících se uvedených rozhodnutí vydaných Vaším úřadem. Konkrétně bychom Vás rádi

požádali o sdělení následujících informací:

(i)

(ii)

zda bylo jakoukoliv osobou u Vašeho úřadu podáno odvolání, či jakýkoli jiný opravný

prostředek („Návrh 1") týkající se rozhodnutí o umístění stavby a povolení výjimky, Městské

části Praha 9, odboru výstavby a územního rozvoje, ze dne 10.12.2015, č.j. P09

045177/2015/03, s .zn. S P09 045177 2013 OVUR KK ' ' ve prospěch

vydáno rozhodnutí o umístění stavby „Bytový dům Nad Kolčavkou", a které nabylo právní moci

dne 13.1.2016. Pokud byl takový Návrh 1 u Vašeho úřadu podán, žádáme o informaci, zda

k datu této žádosti bylo řízení o takovém Návrhu l pravomocně ukončeno, a dále žádáme o

sdělení spisové značky všech řízení o Návrhu 1 či Návrzích 1, pokud jich bylo podáno více.

Pokud bylo řízení o Návrhu 1 ukončeno pravomocným rozhodnutím, žádáme o informaci, jaké

bylo znění tohoto rozhodnutí; Dále prosíme o informaci, zda evidujete podání návrhu na

přezkum ve věci výše uvedeného Návrhu 1, tedy ve věci výše uvedeného rozhodnutí.

zda bylo jakoukoliv osobou u Vašeho úřadu podáno odvolání, či jakýkoli jiný opravný

prostředek („Návrh 2”) týkající se rozhodnutí změně rozhodnutí o umístění stavby, Městské

části Praha 9, odboru výstavby a územního rozvoje, ze dne 17.2.2020, č.j. MCP09

001496/2020/OVÚR/POL, sp.zn. S MCP09 067397/2017/OVÚR/POL, které bylo vydáno ve

prospěch společnosti Prameny s.r.o., IČO: 290 24 331, se sídlem Česká 1108/11, 158 00 Praha

— Košíře, kterým bylo vydáno rozhodnutí o změně rozhodnutí o umístění stavby „Bytový dům

Nad Kolčavkou", a které nabylo právní moci dne 20.3.2020. Pokud byl takový Návrh 2 u Vašeho

úřadu podán, žádáme o informaci, zda k datu této žádosti bylo řízení o takovém Návrhu 2

pravomocně ukončeno, a dále žádáme o sdělení spisové značky všech řízení o Návrhu 2 či

Návrzích 2, pokud jich bylo podáno více. Pokud bylo řízení o Návrhu 2 ukončeno pravomocným

rozhodnutím, žádáme o informaci, jaké bylo znění tohoto rozhodnutí; Dále prosíme o
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informaci, zda evidujete podání návrhu na přezkum ve věci výše uvedeného Návrhu 2, tedy ve

věci výše uvedeného rozhodnutí.

(iii) zda bylo jakoukoliv osobou u Vašeho úřadu podáno odvolání, či jakýkoli jiný opravný

prostředek („Návrh 3") týkající se rozhodnutí o povolení k provedení stavby vodního díla,

Městské části Praha 9, odboru výstavby a územního rozvoje, ze dne 19.6.2017, č.j. P09

033676/2017/OVÚR/Val, sp.zn. S P09 033009/2015/11, které bylo vydáno ve prospěch

společnosti Prameny s.r.o., IČO: 290 24 331, se sídlem Česká 1108/11, 158 00 Praha — Košíře,

kterým byla povolena stavba „Bytový dům Nad Kolčavkou — Retenční nádrž", a které nabylo

právní moci dne 12.7.2017 nebo týkající se rozhodnutí o prodloužení platnosti výše uvedeného

povolení kstavbě vodního díla, Úřadu Městské části Praha 9, odbor výstavby a územního

rozvoje, ze dne 6.5.2018, č.j. MCP09/021791/2019/0VÚR/Val, sp. zn.

5 MCP09/007347/2019/OVÚR/Val. Pokud byl takový Návrh 3 u Vašeho úřadu podán, žádáme

o informaci, zda k datu této žádostí bylo řízení o takovém Návrhu 3 pravomocně ukončeno, a

dále žádáme o sdělení spisové značky všech řízení o Návrhu 3 či Návrzích 3, pokud jich bylo

podáno více. Pokud bylo řízení o Návrhu 3 ukončeno pravomocným rozhodnutím, žádáme o

informaci, jaké bylo znění tohoto rozhodnutí; Dále prosíme o informaci, zda evidujete podání

návrhu na přezkum ve věci výše uvedeného Návrhu 3, tedy ve věci výše uvedených rozhodnutí.

Dále Vás žádáme o poskytnutí:

(iv) rozhodnutí Úřadu městské části Praha 9, odboru výstavby a územního rozvoje, ze dne

14.6.2018 č.j. MCP09/031548/2018/OVÚR/POPl, na které odkazuje vaše sdělení ze dne

30.7.2018, č.j. MCP09/O39449/2018/OVÚR/POPl, sp. zn. S MCP09/067395/2017/OVÚR/POPI;

(v) rozhodnutí Úřadu městské části Praha 9, odboru výstavby a územního rozvoje, ze dne

11.7.2018 č.j. MCP09/031548/2018/OVÚR/POPI a přípis stavebního úřadu č.j. MCP09

063235/2018/OVÚR/POPl ze dne 6.12.2018, na které odkazuje Vaše sdělení ze dne 22.1.2019,

č.j. MCP09/003748/2019/OVÚR/POPI, sp. zn. 5 MCP09/002202/2019/0VÚR/POPI ; v případě,

že rozhodnutí č.j. MCP09/031548/2018/OVÚR/POPI, na které odkazuje Vaše sděleníje totožné

s rozhodnutím uvedeném v bodě (iv) výše, prosíme o potvrzení, že došlo k chybnému uvedení

data rozhodnutí v jednom z Vašich výše uvedených sdělení.

a stejně jako v bodech (i) — (iii) výše, prosíme o sdělení, zda bylo jakoukoliv osobou u Vašeho úřadu

podáno odvolání, či jakýkoli jiný opravný prostředek („Návrh 4“) týkající se výše uvedených rozhodnutí

o odstranění stavby. Pokud byl takový Návrh 4 u Vašeho úřadu podán, žádáme o informaci, zda k datu

této žádosti bylo řízení o takovém Návrhu 4 pravomocné ukončeno, a dále žádáme o sdělení spisové

značky všech řízení o Návrhu 4 či Návrzích 4, pokud jich bylo podáno více. Pokud bylo řízení o Návrhu

4 ukončeno pravomocným rozhodnutím, žádáme o informaci, jaké bylo znění tohoto rozhodnutí; Dále

prosíme o informaci, zda evidujete podání návrhu na přezkum ve věci výše uvedeného Návrhu 4, tedy

ve věci výše uvedených rozhodnutí.

Žádáme Vás o poskytnutí výše uvedených informací a dokumentů písemnou formou na kontakty

uvedené níže:

INVICTA, advokátní kancelář, s.r.o.

iiiiiiil iii4iil 110 00 Praha 1

Datová schránka: 4cdtpnz



S pozd ravem




