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Věc: žádost o informaci podle zákona 106/1999 Sb.,
Úřadu 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 12.2.2018 Vaši
žádost o:

Veškerou dokumentace, která je součástí stavebního řízení k revitalizaci bytového domu,
spočívajícího v těchto stavebních úpravách:
1. Dodávka a montáž dvou průchozích lanových trakčních výtah ů o nosnosti 480 kg/6 osob firmy
Schindler CZ v bytových domech na adresách: Na Maninách 1425/27 a U Průhonu 1425/42, Praha
-Holešovice" a
2, Zateplení obvodového pláště včetně dalších stavebních prací v bytových domech na adresách: Na
Maninách 1425/27 a U Průhonu 1425/42, Praha -Holešovice.
Odůvodnění žádosti:
Jsme členy Společenství vlastník ů jednotek Na Maninách 27, U Průhonu 42/1425, Praha 7 a
spoluvlastníky bytové jednotky č. 39 na adrese Na Maninách 27, Praha 7. Dne 26.2.2018 se bude
konat shromáždění našeho SVJ, kde se bude k revitalizaci domu projednávat schválení úvěrové
smlouvy a smlouvy o dílo se zhotovitelem.
Protože jsme nebyli účastníky předmětného stavebního řízení, neměli jsme možnost se s
informacemi ve výše uvedené dokumentaci seznámit. Bez požadovaných informací nejsme schopni
na shromáždění SVJ kvalifikovaně a odpovědně jednat a hlasovat. K Vaší žádosti sdělujeme, že ve spisové službě bylo ověřeno, zda bylo podáno jakékoliv podání vztahující se
k výše uvedenému objektu. Jako poslední bylo dohledáno sdělení k ohlášení udržovacích prací v 1.NP
objektu U Průhonu 42 ze dne 8.11.2012. Jak Vám bylo již ústně sděleno, žádné jiné podání do dnešního dne
učiněno nebylo
Ing. Helena Lubasová
vedoucí stavebního úřadu
Doručí se:
Na vědomí: UKIA
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