Městská část Praha 7
Úřad městské části
Útvar kontroly, auditu a stížností
nábř. Kpt. Jaroše 1000
detašované pracoviště
Dělnická 44a
170 00 Praha 7

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
/01.07.2019

NAŠE ZNAČKA
SZ MČ P7
164744/2019

VYŘIZUJE / LINKA
Bc. Jiří Pořízka/737660669

PRAHA/DATUM
/04.07.2019

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážený pane,
dne 02. července 2019 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „InfZ“).
V obsahu Vaší žádosti žádáte o informace ze stavebního řízení stavby „Zateplení a přístavba dvou
výtahů v bytovém domě čp. 1425 Na Maninách 27, Praha 7“ a to konkrétně









datum zahájení řízení
místo stavby – adresa, čísla katastrálních parcel
název a popis (případně typ) stavby
zpracovaná stanoviska a jejich data
případně běžící lhůty
stav rozhodnutí
stav doručení/odvolání
stav právní moci

Informace požadujete zaslat v elektronické podobě.
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V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám požadované informace poskytujeme a
sdělujeme
1. Řízení bylo zahájeno dne 24.09.2018, a to podáním žádosti o dodatečné vydání společného
územního rozhodnutí a stavebního povolení. Nad rámec výše uvedeného doplňujeme, že
v této věci bylo již jednou řízení vedeno. Toto předchozí řízení bylo zahájeno dne
16.04.2018 rovněž žádostí. Dne 24.09.2018 byla podána žádost o zpětvzetí této žádosti a
dne 03.10.2018 vydáno usnesení o zastavení řízení, které nabylo právní moci dne
07.11.2018.
2. Bytové domy Na Maninách 27 a U Průhonu 42/1425, Praha 7, na pozemku parcelního čísla
884, o výměře 625 m², zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Holešovice.
3.

Stavební úpravy domu – zateplení domu a vestavba dvou výtahů. Jedná se o změnu
dokončené stavby spočívající v zateplení ochlazovaného pláště budovy a vestavbě 2 výtahů
do světlíku budovy.

4. a) Závazná stanoviska Hygienické stanice hl. m. Prahy ze dne 04.08.2017 a ze dne
12.10.2018
b) Závazná stanoviska dotčeného orgánu na úseku požární ochrany ze dne 23.03.2018 a ze
dne 17.08.2018 (Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy)
c) Závazné stanovisko Odboru životního prostředí Úřadu městské části Praha 7 ze dne
05.03.2018
d) Závazné stanovisko Odboru památkové péče, Oddělení státní správy památkové péče,
MHMP ze dne 28.03.2018
e) Souhlas Odboru evidence majetku, oddělení výkonu vlastnických práv MHMP ze dne
03.04.2018
f) Stanovisko odboru dopravy Úřadu městské části Praha 7 ze dne 16.10.2018
g) Závazná stanoviska Odboru ochrany prostředí, oddělení posuzování vlivů na životní
prostředí MHMP ze dne 07.11.2018, ve znění opravného usnesení ze dne 15.11.2018.
5. V současnosti neběží žádné lhůty – rozhodnutí je pravomocné.
6. Dne 29.11.2018 bylo vydáno rozhodnutí o dodatečném povolení stavby, které nabylo právní
moci dne 11.01.2019. Dále bylo dne 23.01.2019 vydáno usnesení o zastavení řízení o
odstranění stavby, které nabylo právní moci dne 22.02.2019.
7.

Výše uvedené rozhodnutí i usnesení již nabylo právní moci. Všem účastníkům bylo
doručeno a žádný nepodal odvolání.

8.

Viz výše – rozhodnutí je pravomocné.

Informace byla poskytnuta na základě podkladů předložených věcně příslušným odborem Úřadu
MČ Praha 7.
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Bc. Jiří Pořízka
vedoucí ÚKAS

S pozdravem

Rozdělovník:
1.
2. ÚKAS- do spisového materiálu.
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