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DATUM:

13.04.2021

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
07.04.2021 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 01.01.2021 až 31.03.2021 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,

které se týkají pozemních staveb (objekty budov) 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
právnické osoby),
identifikaci stavby (např. informace o druhu a účelu stavby, příp. 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 01.01.2021 až 31.03.2021.
Vydaná rozhodnutí nebo opatření v uvedeném rozsahu:







územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení: 0
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: Hlavní město Praha
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územní souhlas, společný územní souhlas: 0
jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí: 0
stavební povolení:





identifikace žadatele: Společenství vlastníků jednotek Jablonecká 354 - 355, Praha 9
identifikace stavby: bytové domy, stavební úpravy
lokalizace stavby: pozemek parc. č. 617 v katastrálním území Střížkov
datum vydání: 08.01.2021





identifikace žadatele: Emira Capital s.r.o.
identifikace stavby: komerce, studio, nástavba
lokalizace stavby: pozemek parc. č. 814/1, 816, 817, 818, 819/1, 819/3, 820/2, 822,
1899/1, 2007/1, 2139/1 v katastrálním území Vysočany
datum vydání: 11.03.2021







identifikace žadatele: TGAS s.r.o.
identifikace stavby: skladová a administrativní hala, stavební úpravy
lokalizace stavby: pozemek parc. č. 1658/4 v katastrálním území Vysočany
datum vydání: 10.02.2021

stavební ohlášení:







identifikace stavby: Dům dětí a mládeže, nástavba, stavební úpravy
lokalizace stavby: pozemek parc. č. 1330, 1331 v katastrálním území Prosek
datum vydání: 12.03.2021

identifikace žadatele: Property Sokolovská, s.r.o.
identifikace stavby: poliklinika, stavební úpravy
lokalizace stavby: pozemek parc. č. 441/2 v katastrálním území Vysočany
datum vydání: 15.02.2021

jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení (dodatečné povolení):





identifikace žadatele: Střední odborná škola Jarov
identifikace stavby: pavilon F, přístavba
lokalizace stavby: pozemek parc. č. 84/14 v katastrálním území Hrdlořezy
datum vydání: 05.01.2021

Ing. Mgr. Karel Horejš
vedoucí odboru výstavby a územního rozvoje
otisk úředního razítka
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