Městská část Praha 7
Úřad městské části
Stavební úřad
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20.9.2017

Věc: žádost podle zákona 106/1999 Sb.,
Úřad městské části Praha 7, stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon") a vyhlášky č. 55/2000Sb.,
hl.m.Prahy, kterou se vydává statut hl.m.Prahy, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 11.9.2017
Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a to:
1) stavebního povolení vydaného Odborem Stavební ú řad Městské části Praha 7 k realizaci
stavebních úprav v rámci objektu na adrese Tusarova 791/31, 170 00 Praha 7 -Holešovice, pro
podnikatelskou činnost pod názvem „Vnitroblock / Signature store & cafe" společnosti Dudes &
Barbies s.r.o. (IČ 046 25 242) popř. společnosti Uprostřed s.r.o. (IČ 018 94 862), zahájenou ke dni 31.
října 2016;
2) kolaudačního souhlasu či rozhodnutí vydaného Odborem Stavební ú řad Městské části Praha 7 ve
výše uvedené věci.
V případě, že bylo na straně společnosti Dudes &Barbies s.r.o. (I Č 046 25 242), popř. společnosti Uprostřed
s.r.o. (IČ 018 94862), zjištěno Odborem Stavební úřad Městské části Praha 7 v souvislosti s výše uvedeným
porušení zákona, žádáme Vás dále o:
3) sdělení, zda bylo se společností Dudes & Barbies s.r.o. (IČ 046 25 242), popř. společností Uprostřed
s.r.o. (IC 018 94 862), zahájeno správní řízení ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.
Dále žádáme o:
4) poskytnutí veškerých dalších rozhodnutí, vyjádření, osvědčení a sdělení podle správního řádu
vydaných Odborem Stavební ú řad Městské části Praha 7 týkajících se společnosti Dudes & Barbies s
.r.o. (IČ 046 25 242), resp . společnosti Uprostřed s.r.o. (IČ 018 94 862), v rámci podnikatelské činnosti
na adrese Tusarova 791/31 , 170 00 Praha 7 -Holešovice.

K Vaší žádosti sdělujeme, že následující:
1) Zdejší stavební odbor vydal sdělení k ohlášení stavebních úprav, které stavebník dne 28.7.2017
ohlásil. Jeho kopii v anonymizované podobě Vám zasíláme.
2) Kolaudační souhlas dosud vydán nebyl.
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3) Dosud nebylo zahájeno žádné správní řízení ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, a
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů. Stavebník obdržel výzvu
k účasti na kontrolní prohlídce stavby a k předložení dokladů.
4) Žádná další rozhodnutí, vyjádření, osvědčení a sdělení podle správního řádu vydána stavebním
úřadem nebyla.

Ing. Helena Lubasová
Vedoucí stavebního úřadu

Doručí se:
Na vědomí: ÚIA Bc. Pořízka
Co: ob.63
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