ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9
odbor výstavby a územního rozvoje
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany
SPISOVÁ ZN.:
Č.J.:

S MCP09/107004/2021/OVÚR/Tům
MCP09/107495/2021/OVÚR/Tům

DATUM:

06.10.2021

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
04.10.2021 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 01.07.2021 až 30.09.2021 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 (budov) pro právnické osoby. Z výše uvedených rozhodnutí (resp.
dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádá alespoň o tyto informace:






identifikaci žadatele (tedy jméno právnické osoby, např. Istav media, s.r.o. nebo alespoň IČO
právnické osoby),
identifikaci stavby (tedy např. informace o druhu a účelu stavby, příp. co stavba obsahuje nebo
krátký popis stavby),
lokalizaci stavby (tedy 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 01.07.2021 až 30.09.2021.
Vydaná rozhodnutí nebo opatření v uvedeném rozsahu:


územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení:






identifikace žadatele: Ugav s.r.o.
identifikace stavby: polyfunkční objekt - změna rozhodnutí (administrativa, byty,
provozovny)
lokalizace stavby: pozemek parc. č. 3175, 3177/5, 3905/1 v katastrálním území Libeň
datum vydání: 01.07.2021
identifikace žadatele: Výhledy Rokytka, s.r.o.
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územní rozhodnutí o změně využití území:










identifikace žadatele: Městská část Praha 9
identifikace stavby: vinice
lokalizace stavby: pozemek parc. č. 1667/1, 1667/3, 1667/29, 1669/1 v katastrálním
území Vysočany
datum vydání: 23.08.2021

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: ALOE Reality, s.r.o.
identifikace stavby: administrativní budova – přístavba, stavební úpravy
lokalizace stavby: pozemek parc. č. 1121/53 v katastrálním území Prosek
datum vydání: 20.07.2021






identifikace žadatele: I.S.H. TOURISM s.r.o.
identifikace stavby: budova krátkodobého ubytování – přístavba, stavební úpravy
lokalizace stavby: pozemek parc. č. 468/1, 468/2 v katastrálním území Vysočany
datum vydání: 10.08.2021





identifikace žadatele: Lidl Česká republika v.o.s.
identifikace stavby: polyfunkční budova (administrativa, prodejna)
lokalizace stavby: pozemek parc. č. 628/163, 628/164, 628/165, 628/167, 628/168,
628/169, 628/173, 628/180, 1220 v katastrálním území Prosek
datum vydání: 02.08.2021







identifikace stavby: bytové domy - změna rozhodnutí
lokalizace stavby: pozemek parc. č. 1120/1, 1120/4, 1120/5, 1120/12, 1120/18, 1120/21,
1123/4, 1123/7, 1123/11, 1140/4, 1140/9, 1140/12, 1140/14, 1140/15, 1140/33, 1140/36,
1157/53, 1977/1, 1977/2, 1977/3, 1977/4, 1977/5, 1977/6, 2098, 1120/2, 1120/3, 1123/1,
1123/3, 1136/1, 1139, 1140/10, 1140/13, 1140/17 v katastrálním území Vysočany
datum vydání: 23.08.2021

územní souhlas: 0
společný územní souhlas: 0
jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí: 0
stavební povolení:





identifikace žadatele: Společenství vlastníků jednotek U Vysočanského pivovaru 459,
Praha 9
identifikace stavby: bytový dům, stavební úpravy – zateplení
lokalizace stavby: pozemek parc. č. 1106/6 v katastrálním území Vysočany
datum vydání: 25.08.2021






identifikace žadatele: C.T.L. PRAHA s.r.o.
identifikace stavby: bytový dům – stavební úpravy; změna stavby před dokončením
lokalizace stavby: pozemek parc. č. 3323/2 v katastrálním území Libeň
datum vydání: 10.08.2021



identifikace žadatele: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
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identifikace stavby: hala pro opravárenské a servisní účely
lokalizace stavby: pozemek parc. č. 1672/1 v katastrálním území Vysočany
datum vydání: 05.08.2021





identifikace žadatele: Hlavní město Praha
identifikace stavby: bytové domy, stavební úpravy – výtahy
lokalizace stavby: pozemek parc. č. 209/3, 233/3, 233/4 v katastrálním území Vysočany
datum vydání: 01.09.2021





identifikace žadatele: Hlavní město Praha
identifikace stavby: sportovní zázemí – bazén; prodloužení platnosti
lokalizace stavby: pozemek parc. č. 84/14 v katastrálním území Hrdlořezy
datum vydání: 12.07.2021





identifikace žadatele: Rezident Park 1 s.r.o.
identifikace stavby: bytové domy
lokalizace stavby: pozemek parc. č. 1244/1, 1245/1, 1245/2, 1245/4, 1246/1, 1247/1,
1244/5, 1244/10, 1244/11 v katastrálním území Vysočany
datum vydání: 14.07.2021


















identifikace žadatele: FINEP Elektra k.s.
identifikace stavby: bytový dům – změna stavby před dokončením
lokalizace stavby: pozemek parc. č. 1678/1, 1684/3, 1685, 1686, 2540/1, 2542/1, 1681/1
v katastrálním území Hloubětín
datum vydání: 02.08.2021
identifikace žadatele: Rezident Park 1 s.r.o.
identifikace stavby: bytové domy
lokalizace stavby: pozemek parc. č. 1244/1, 1244/7 1247/1, 1247/2, 1247/3 v
katastrálním území Vysočany
datum vydání: 06.08.2021
identifikace žadatele: Česká spořitelna, a.s.
identifikace stavby: administrativní budova – stavební úpravy
lokalizace stavby: pozemek parc. č. 815 v katastrálním území Střížkov a parc. č. 640/77 v
katastrálním území Prosek
datum vydání: 14.07.2021



identifikace žadatele: YIT Stavo s.r.o.
identifikace stavby: bytové domy – změna stavby před dokončením
lokalizace stavby: pozemek parc. č. 1629/9, 1629/53, 1629/56, 1629/58, 1629/59, 1514/3
v katastrálním území Hloubětín
datum vydání: 23.08.2021






identifikace žadatele: YIT Stavo s.r.o.
identifikace stavby: mateřská školka – změna stavby před dokončením
lokalizace stavby: pozemek parc. č. 1629/71 a 1629/72 v katastrálním území Hloubětín
datum vydání: 24.08.2021





identifikace žadatele: Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726
identifikace stavby: škola, stavební úpravy – VZT jednotek a fotovoltaické elektrárny
lokalizace stavby: pozemek parc. č. 1371/1, 1371/9, 1371/10, 1371/11, 1371/15 v
katastrálním území Prosek
datum vydání: 06.09.2021
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stavební ohlášení:





identifikace žadatele: A PLAZMA a.s.
identifikace stavby: poliklinika, stavební úpravy - plasmaferetické centrum
lokalizace stavby: pozemek parc. č. 515/21 v katastrálním území Střížkov
datum vydání: 07.09.2021






identifikace žadatele: C & R Developments s.r.o.
identifikace stavby: obchodní centrum, stavební úpravy – obchodní jednotka
lokalizace stavby: pozemek parc. č. 3343/92 v katastrálním území Libeň
datum vydání: 08.09.2021

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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