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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů    
 
 
 
Úřad městské části Praha 9 obdržel žádost o poskytnutí informace, dle zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou dne 
13.10.2020 podala společnost  Istav Media, s.r.o., IČ 03441725, se sídlem Nádražní č.p. 762/32, 150 
00  Praha 5-Smíchov (dále jen „žadatel“), ve které požaduje  poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z 
dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, vydaných 
stavebním úřadem za období od 01.07.2020 až 30.09.2020 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, 

 
které se týkají veškerých pozemních staveb pro právnické osoby. Z výše uvedených rozhodnutí (resp. 
dokumentů nahrazujících rozhodnutí) 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. 

 
Na základě provedeného šetření v údajích vedených odborem výstavby a územního rozvoje, Úřadu 
městské části Praha 9, jako stavebním úřadem příslušným podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon")  
a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů jsou v následujícím textu uvedeny požadované informace za období od 01.07.2020 až 
30.09.2020. 
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Vydaná rozhodnutí nebo opatření v uvedeném rozsahu: 
 

 územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (změny těchto rozhodnutí):  
 

• identifikace žadatele: AKRO space s.r.o. 
• identifikace stavby: bytový dům 
• lokalizace stavby: pozemek parc. č. 1636/2, 1637/3, 2043 v katastrálním území Vysočany  
• datum vydání: 15.07.2020 

 
• identifikace žadatele: CM PROPERTY, s.r.o. 
• identifikace stavby: inovační centrum pražírny  
• lokalizace stavby: pozemek parc. č. parc. č. 812/1, 812/2, 812/3, 812/4, 812/5, 812/6, 

812/7, 812/8, 813, 814/1, 814/2, 815/2, 816, 817, 819/1, 1899/1, 1899/4, 1899/5, 1899/6, 
1899/8, 1901/2, 1901/18, 1901/31, 2007/1, 2105, 2139/1 v katastrálním území Vysočany 
datum vydání: 13.07.2020 
 

 územní rozhodnutí o změně využití území: 0 
 územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území: 0 
 územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí: 0 
 veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání stavby 

na území: 0 
 rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení):  

 
• identifikace žadatele: Společenství vlastníků jednotek Pod Strojírnami 707 
• identifikace stavby: bytový dům, přístavba 
• lokalizace stavby: pozemek parc.č. 1088/3, 1088/4, 1088/2 k.ú. Vysočany 
• datum vydání: 25.08.2020 

 
• identifikace žadatele: hlavní město Praha 
• identifikace stavby: budova Pedagogicko-psychologické poradny, přístavba  
• lokalizace stavby: pozemek parc. č. 1908/12, 1908/13, 1908/21, 1908/31 v katastrálním 

území Vysočany 
• datum vydání: 25.08.2020 

 
• identifikace žadatele: GMT NEMO, s.r.o. 
• identifikace stavby: bytový dům, přístavba, nástavba, stavební úpravy 
• lokalizace stavby: pozemek parc. č. 1132/2 v katastrálním území Prosek 
• datum vydání: 15.07.2020 

 
• identifikace žadatele: ORAMA CAPITAL a.s. 
• identifikace stavby: rodinný dům 
• lokalizace stavby: pozemek parc. č. 2393/1, 2393/2, 2521 a 2522/1 v katastrálním území 

Hloubětín 
• datum vydání: 13.07.2020 

 
• identifikace žadatele: Společenství vlastníků jednotek domu Praha 9, Rumburská 258, 
• identifikace stavby: bytový dům, přístavba 
• lokalizace stavby: pozemek parc. č. 496/20, 496/91 v katastrálním území Střížkov 
• datum vydání: 25.08.2020 

 
• identifikace žadatele: Společenství vlastníků Bohušovická č.p. 488 
• identifikace stavby: bytový dům, přístavba, stavební úpravy 
• lokalizace stavby: pozemek parc. č. 628/45 v katastrálním území Prosek 
• datum vydání: 04.08.2020 
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 územní souhlas, společný územní souhlas: 
 

• identifikace žadatele: Casta a.s. 
• identifikace stavby: zařízení staveniště 
• lokalizace stavby: pozemek parc. č. 170 v katastrálním území Hrdlořezy 
• datum vydání: 13.07.2020 

 
 jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí: 0 

 
 stavební povolení: 

 
• identifikace žadatele: Generální finanční ředitelství 
• identifikace stavby: administrativní budova, stavební úpravy 
• lokalizace stavby: pozemek parc. č. 3277/1, 3277/2, 3278/1, 3278/2, 3278/15, 3911/3, 

3911/4 a 3916/2 v katastrálním území Libeň 
• datum vydání: 13.07.2020 

 
• identifikace žadatele: ALS Czech Republic, s.r.o. 
• identifikace stavby: budova laboratoře, stavební úpravy 
• lokalizace stavby: pozemek parc. č. 525/1 a 525/2 v katastrálním území Vysočany 
• datum vydání: 30.07.2020 

 
• identifikace žadatele: Centrum volného času Praha 9, z.s. 
• identifikace stavby: budova sokolovny v areálu jednoty Sokol Vysočany, stavební úpravy 
• lokalizace stavby: pozemek parc. č. 355 v katastrálním území Vysočany 
• datum vydání: 31.08.2020 

 
• identifikace žadatele: Státní fond dopravní infrastruktury 
• identifikace stavby: administrativní budova, stavební úpravy 
• lokalizace stavby: pozemek parc. č. 3242 v katastrálním území Libeň 
• datum vydání: 27.08.2020 

 
• identifikace žadatele: MASO-PROFIT s. r. o. 
• identifikace stavby: autodílna, stavební úpravy 
• lokalizace stavby: pozemek parc. č. 323/1 v k. ú. Hrdlořezy 
• datum vydání: 02.09.2020 

 
 stavební ohlášení: 

 
• identifikace žadatele: BILLIARD - CENTRUM MSK s.r.o. 
• identifikace stavby: provozovnu sportovního kulečníkového klubu, stavební úpravy 
• lokalizace stavby: pozemek parc. č. 1130/1 v katastrálním území Vysočany 
• datum vydání: 05.08.2020 

 
• identifikace žadatele: Prague Chauffeur Limusine s.r.o. 
• identifikace stavby: bytový dům, stavební úpravy 
• lokalizace stavby: pozemek parc. č. 1629/29 v katastrálním území Hloubětín 
• datum vydání: 16.09.2020 

 
• identifikace žadatele: Bestsport, a.s. 
• identifikace stavby: Kongresová aréna, stavební úpravy 
• lokalizace stavby: pozemek parc. č. 3343/32 v katastrálním území Libeň  
• datum vydání: 27.07.2020 
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• identifikace žadatele: Domov mládeže a školní jídelna, Praha 9, Lovosická 42 
• identifikace stavby: areál budov Domova mládeže, stavební úpravy 
• lokalizace stavby: pozemek parc. č. 515/39 v katastrálním území Střížkov 
• datum vydání: 19.08.2020 

 
 jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení: 0 

 
 
 
  

Ing. Mgr. Karel Horejš 
vedoucí odboru výstavby a územního rozvoje 

otisk úředního razítka 
  
 
 
 
 
 
 
 
Obdrží: 
doporučeně do vlastních rukou 
žadatel 

Istav Media, s.r.o., IDDS: dc6q2wa 
 sídlo: Nádražní č.p. 762/32, 150 00  Praha 5-Smíchov 
  
ostatní 
Městská část Praha 9, Odbor občansko správní, Sokolovská č.p. 14/324, 190 00  Praha 9-Vysočany 
 
Co: spis, evidence 
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