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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, odbor výstavby a územního rozvoje, jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. Prahy, kterou se
vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 18.2.2023, (s doplněním
ze dne 24.2.2023, na základě zaslané výzvy k odstranění nedostatku podání
č.j. MCP09/028340/2023/OVÚR/Fri ze dne 22.2.2023) žádost od spolku Rokytka žije, z. s.,
IČ 14120810, Svatošových 1014/7, 190 00 Praha-Vysočany o poskytnutí informace, dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v němž žádá o
informace o tom, zda byla úřadem přijata žádost o vydání rozhodnutí nebo vydáno rozhodnutí dle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) týkající se pozemků č. 1805/1 a
1805/3 k.ú. Vysočany a to (viz text níže kurzívou):

- územní rozhodnutí o umístění stavby
- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí
- veřejnoprávní smlouva o umístění stavby
- 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, v období od 1.1.2016 do

současnosti.

Dále žádá o informaci, zda ve výše uvedeném období byla podána žádost o odstranění stavby a zda bylo
této žádosti vyhověno či proběhlo ohlášení odstranění stavby na pozemcích 1805/10, 1805/11, 1805/12,
1805/13, 1805/14, 1805/15, 1805/16, 1805/17, 1805/18, 1805/19, 1805/20, 1805/21, 1805/22, 1805/23,
1805/24, 1805/25, 1805/26, 1805/27, 1805/28, 1805/29, 1805/30, 1805/31, 1805/32 ,1805/33, 1805/34,
1805/35, 1805/36 a 1805/37, vše k.ú. Vysočany.

Odbor výstavby a územního rozvoje Vám sděluje, že ve stavebním archivu dohledal doklad, kterým bylo
povoleno odstranění stavby nazvané: „Přízemní chatky zahrádkářské kolonie“ na pozemcích parc.č.
1805/1, 1805/3 a 1805/10-37 k.ú. Vysočany, Praha 9, u ulice Modrého, v katastrálním území Vysočany.

Žadatelem o odstranění staveb byl Klášter dominikánů Praha, IČ 49629891, Husova 234/8, 110 00
Praha-Staré Město. Žádost byla podána dne 7.10.2020. Rozhodnutí bylo vydáno dne 5.1.2021 pod č.j.
MCP09/206857/2020/OVÚR/Fri, s nabytím právní moci dne 22.1.2021.

Odbor výstavby a územního rozvoje Vám dále sděluje, že dohledal potvrzení o provedeném odstranění
staveb:
- na pozemcích parc.č. 1805/13 a 1805/17 k.ú. Vysočany, které bylo vydáno dne 18.12.2017 pod

č.j. P09 066261/2017,
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- na pozemcích parc.č. 1805/11, 1805/14, 1805/16, 1805/18 a 1805/20 k.ú. Vysočany, které bylo
vydáno dne 27.9.2017 pod č.j. P09 050958/2017.

Odbor výstavby a územního rozvoje Vám kopie výše uvedeného rozhodnutí a potvrzení o provedených o
odstraněních poskytuje.

Odbor výstavby a územního rozvoje Vám dále sděluje, že ve stavebním archivu k výše uvedeným
pozemkům 1805/1 a 1805/3 k.ú. Vysočany nedohledal územní rozhodnutí či jiný dokument nahrazující
územní rozhodnutí (územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí, veřejnoprávní smlouvu o umístění
stavby, rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení), společný územní
souhlas, stavební povolení, stavební ohlášení, či jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či
stavební ohlášení), v období od 1.1.2016 do současnosti.

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

otisk úředního razítka

Příloha:
- rozhodnutí odstranění stavby č.j. MCP09/206857/2020/OVÚR/Fri ze dne 5.1.2021,
- potvrzení o odstranění staveb č.j. P09 066261/2017 ze dne 18.12.2017,
- potvrzení o odstranění staveb č.j. P09 050958/2017 ze dne 27.9.2017.

Obdrží:

doporučeně do vlastních rukou
- Rokytka žije, z. s., IDDS: ca2dk75

sídlo: Svatošových č.p. 1014/7, 190 00 Praha 9-Vysočany
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