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Věc: žádost 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 5.9.2016
Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a to:
o následující informaci:
1. Žádáme o informaci, v jakých běžících řízeních vedených před Vaším úřadem zastupuje v současné době
účastníky řízení, popř. vystupuje jako žadatel či zástupce žadatele Karla Polydorová, IČ 47107278, se sídlem
Běchorská 2229/15, 193 00, Praha - Horní Počernice.
2. Žádáme konkrétně o předmět řízení, identifikaci žadatele a aktuální stav projednávání před Vaším
úřadem.
K Vaší žádosti sdělujeme, že zdejší odbor tyto skutečnosti:




dne 25.7.2016 byla podána žádost o dodatečné povolení vodního díla dešťové kanalizace včetně
výústního objektu (původně byl jiný žadatel) žádost dávala do pořádku už paní Polydorová, která
zastupuje společnost Marina Island s.r.o. IČ 27884201, takže řízení je v současné době zahájeno.
dne 25.7.2016 byla podána žádost o napojení komunikace pod Libeňským mostem – doprava,
kanalizace, stavba komunikace. Žadatelem je AED project, a.s. IČ 61508594, plná moc byla dána
paní Polydorové 3.9.2014 stavebník Marina Island s.r.o.
dne 5.9.2016 bylo vydáno rozhodnutí o změně stavby před dokončením Prague Marina novostavba 5
bytových domů s podzemními garážemi a souvisejících objektů technické infrastruktury. Žadatelem
je AED project,a.s. , plná moc byla dána paní Polydorové. Stavebníkem je opět Marina Island s.r.o.
Rozhodnutí dosud není pravomocné.

Ing. Helena Lubasová
Vedoucí stavebního úřadu
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