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Věc: žádost podle zákona 106/1999 Sb.,
Odbor výstavby a územního rozhodování Úřadu městské části Praha 7, jako 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 3.6. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím v následující věci:

1) Žádáme sdělení, zda byla podána žádost o vydání stavebního povolení na jakoukoli stavbu na
pozemcích č. parc. 502, 503, 504, 505, 509/1, 511/1, 513, 514, 515, 516, 517, 518/1, 525/1, 526,
2290/2, 2291 a 2297/1 k.ú. Holešovice,
2) Žádáme o kopii všech úkonů, opatření, vyjádření a stanovisek, které stavební úřad vydal v
souvislosti s případným vedením stavebního řízení na jakoukoli stavbu na pozemcích č. parc.
502, 503, 504, 505, 509/1, 511/1, 513, 514, 515, 516, 517, 518/1, 525/1, 526, 2290/2, 2291 a
2297/1 k.ú. Holešovice (rozhodnutí, usnesení, opatření) od 1.1. 2015 - dosud,
3) Žádáme o sdělení, jaká jiná správní řízení vedl nebo vede stavební úřad počínaje datem 1.1.
2015 – dosud k pozemkům č. parc. 502, 503, 504, 505, 509/1, 511/1, 513, 514, 515, 516, 517,
518/1, 525/1, 526, 2290/2, 2291 a 2297/1 k.ú. Holešovice.
K této žádosti stavební úřad sděluje následující:







Dne 10.5.2016 obdržel zdejší odbor žádost o vyjádření podle § 15 odstavce 2 stavebního zákona
k projektové dokumentaci předložené Janou Csibovou na akci „ bytový dům U vody včetně
napojení na dopravní a technickou infrastrukturu“ pro vsakovací objekty s retencí. Vzhledem
k tomu, že rozsah akce nepřesahoval rámec vydaného územního rozhodnutí a projekt ke
stavebnímu povolení bylo dne 18.5.2016 vydáno vyjádření podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., (
stavební zákon) pro stavební povolení pod č.j. MČ P7 026441/2016/OVT/Da.
Dne 9.5.2016 podala společnost BD U Vody s.r.o. zastoupená Janou Csibovou žádost o povolení
k nakládání s povrchovými vodami. Dne 10.5.2016 bylo oznámeno zahájení řízení a dne
25.5.2016 vydáno povolení k nakládání s povrchovými vodami pod č.j.
MČ P7
21124/2016/OVT/Har Vod 657/R.
Dne 14.4.2016 byla podána žádost o povolení stavby vodního díla, která byla dne 23.5.2016
doplněna. Dne 27.5.2016 bylo oznámeno zahájení řízení o povolení vodního díla pod č.j. MČ P7
21120/2016/oVT/Har Vod 657/P.
Dne 20.4.2016 byla podána žádost o udělení závazného stanoviska k vybudování bytového
domu včetně napojení na dopravní a technickou infrastrukturu dne 29.4.2016 bylo vydáno
závazné stanovisko pod č.j. MČ P7 22556/2016/OVT/Hart Vod657/S
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V příloze přikládáme:
-

Vyjádření podle § 15 stavebního zákona ze dne 18.5.2016
Povolení k nakládání s povrchovými vodami ze dne 25.5.2016
Oznámení o zahájení řízení o povolení vodního díla z 27.5.2016
Závazné stanovisko ze dne 29.4.2016

Ing. Helena Lubasová
Vedoucí odboru výstavby a územního rozhodování

Doručí se:
Na vědomí : UIA
Co: ob.63
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