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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 dne 11.01.2023 žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/ 1999

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,SVInf‘), kterou podala

(dále jen

"žadatel"), ve které požaduje následující informace V jakých správních řízeních (sp. zn. + Věc) nebo

V jiných obdobných věcech a agendách V rámci samostatné i přenesené působnosti, vystupuje jako

účastník, Žadatel nebo osoba zúčastněná vystupují tyto osoby:

1. S olečnost Architekti Headhand s.r.o., IČ 28919807, U Obecního dvora 799, 110 00 Staré Město

2._

Na základě provedeného šetření V údajích a evidencích 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, poskytuje povinný subjekt dle § 4 odst. 1 zák. SvInf následující informace:

K bodu 1.

Zdejší stavební úřad neeviduje společnost Architekti Headhand s.r.o. ve svých agendách vykonávaných

V rámci přenesené působnosti. Dle dostupných údajů nebyla tato společnost vedena jako účastník, Žadatel

nebo osoba zúčastněná V žádném řízení vedeném zdejším stavebním úřadem.

K bodu 2.

Stavební úřad ve svých agendách a evidencích dohledal, že pan_je evidován

V následujících případech, vedených odborem výstavby a územního rozvoje UMC Praha 9:

— sp. zn. S MCP09/009230/2019/OVÚR/TVAS, čj. MCPO9/014202/2019/OVUR/TVAS ze dne

21.03.2019 podání ve věci oznámeni změny užívání domu č.p. 742 V ul. Pod Krocinkou 53, Praha

9 — Vysočany, spočívaj ici ve stavebních úpravách části 1. NP za účelem stavebních úprav bytu č.

2 a společného prostoru WC, na pozemku parc. č. 1342/1, k.ú. Vysočany — žadatel

— sp. zn. SMCP09/015743/2019/OVÚR/TVAS, čj. MCPO9/020026/2019/OVUR/TVAS ze dne

23.04.2019 ohlášení stavebních úprav, spojených se změnou úžívání části 1. NP - bytu č. 2 a

společného prostoru WC, na pozemku parc. č. 1342/1 , k.ú. Vysočany — žadatel

- sp. zn. S MCPO9/055182/2019/OVÚR/TVAS ze dne 18.11.2019 ohlášení změny stavby před

jejím dokončením ve věci stavebních úprav, spojených se změnou užívání části 1. NP - bytu č. 2 a

společného prostoru WC, na pozemku parc. č. 1342/1 , k.ú. Vysočany — žadatel
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— sp. zn. S MCP09/106263/2022/OVUR/TVAS, čj. MCP09/160043/2022/OVUR/TVAS ze dne

17.10.2022 společné řízení na změnu stavby bytového domu č.p. 743 V ul. Pod Krocinkou, Praha

9 — Vysočany, spočívající V přístavbě balkónů a stavebních úpravách, na pozemku parc. č. 1344

V k.ú. Vysočany — účastník řízení

Ing. Mgr. Karel Horejš

vedoucí odboru výstavby a územního rozvoje

otisk úředního razítka

Obdrží:

doiorúčeně do vlastních rukou


