Městská část Praha 7
Úřad městské části
odbor výstavby a územního rozhodování
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00 Praha 7

NAŠE ZNAČKA
MČ P7 041363/2016/OVT/Vo-ob.63
I 10/2016

VYŘIZUJE / LINKA
Miroslava Vodrážková, DiS.
220144136

PRAHA/DATUM
3.8.2016

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 1.8.. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím v následující věci:
Dále podle ust. § 13 zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(„zákon“), xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále jen „žadatel“)
žádost
o následující informaci:
1) Žádáme sdělení, zda byla ke dni podání této žádosti 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 7.6. 2016 - dosud,
3) Žádáme o sdělení, jaká jiná správní řízení vedl nebo vede stavební úřad počínaje datem 7.6. 2016 – 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 uvedené žádosti zdejší odbor uvádí:

- dne 27.6.2016 bylo vydáno usnesení o přerušení řízení, ve věci povolení stavby vodního díla – tři
vsakovací šachty doplněné třemi retenčními nádržemi s regulovaným odtokem do jednotné
kanalizace, pro předběžnou otázku, kterou je právo provést stavbu. Proti tomu usnesení bylo podáno
odvolání, které bylo postoupeno nadřízenému orgánu.
- dne 23.6.2016 byla podána žádost o stavební povolení na stavbu „ bytový dům U Vody – stavební
úpravy ulic U Vody, Varhulíkové a Jankovcova v Praze 7 – Holešovicích, včetně vybudování dvou
nových uličních vpustí“
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- dne 23.6.2016 byla podána žádost o stavební povolení na stavbu „ bytový dům U vody, včetně
napojení na dopravní a technickou infrastrukturu na pozemcích mezi ulicemi U Vody, Varhulíkové
a Jankovcova, Praha 7“
- stavební úřad dosud neučinil žádné úkony vztahující se k uvedeným žádostem.

Příloha: usnesení ze dne 27.6.2016

Ing. Helena Lubasová
Vedoucí odboru výstavby a územního rozhodování

Doručí se:
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