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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
 

Úřad městské části Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný 

podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a vyhlášky č.55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává 

Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů a jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon InfZ“), obdržel žádost, kterou dne 03.06.2021 podal  

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

která se týká pozemku parc. č. 1316/1 (původně parc. č. 1316) k.ú. Radotín.  

V podání ze dne 03.06.2021 je uvedeno: 

„Žádám o doložení a poskytnutí veškeré dostupné dokumentace k pozemku č.p. 1316, 1316/1 k.ú. 738620  

1) Kolaudační dokumentace a dokumentace spojené s výstavbou „parkoviště“ na tomto pozemku. 

2) Kolaudační dokumentace a dokumentace spojené s výstavbou „veřejné páteřní kanalizace“, která 

vede napříč pod celým pozemkem. 

3) Součástí dokumentace předpokládám rovněž veškerá souhlasná stanoviska DOSS (Dotčených 

orgánů státní správy). 

 

 

Stavební úřad v příloze poskytuje v souladu s ustanovením § 4 a 14 zákona o InfZ tyto informace a listiny 

k výše uvedeným požadavkům: 

 

 Stavební povolení č.j. 1596/84/Výst/Va ze dne 18. června 1984 na akci BEROUNKA-

RADOTÍN-CENTRUM, součástí tohoto povolení bylo parkoviště pro 44 stání na pozemku parc. 

č. 1316 k.ú. Radotín.  

 Rozhodnutí o povolení zřízení a provozování veřejného parkoviště na ulici Karlická č.j. DOP/III-

10877/89-Dk/Hp ze dne 07.12.1989 včetně ověřeného situačního výkresu.  

 Situační výkres s vyznačením kanalizace. 
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 Dopis ze dne 28.07.2003 č.j. 8467/2003 ve věci restituce rodiny Šupáčkových, týkající se 

pozemku parc. č. 1316 parkoviště v k.ú. Radotín.      

 

Stavební úřad dále sděluje, že nemá k dispozici digitalizovaný archiv, do dalších písemností a výkresové 

dokumentace na výše uvedené akce nacházející se v archivu je možno nahlédnout po předchozí 

telefonické domluvě na adrese Václava Balého 23, Praha 16.   

 

 

 

 

 

 

Ing. Lenka Böhmová 

vedoucí odboru 

  

 

 

Příloha: 

 viz výše uvedené listiny 

 

 

 

 

Obdrží: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 


