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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 povinný subjekt podle 

ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), na základě žádosti, kterou dne 

25.11.2019 podal pan 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

poskytuje v souladu s ustanovením § 4 a § 14 zákona o svobodném přístupu k informacím následující 

informace: 
 

1) jaká všechna řízení jsou vedena v souvislosti s pozemkem č.parc. 1619/22 v kat. úz. Radotín obec 

Praha. 

2) poskytnutí informací, studií, geometrických plánů, která má Praha 16 a odbor výstavby, dopravy 

a životního prostředí k dispozici a s uvedením, v jaké fázi přípravy výstavby je tento pozemek 

č.parc. 1619/22 dotčen. 

Úřad městské části Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, jako stavební úřad má 

podanou žádost ze dne 15.10.2019 o společné řízení na stavbu bytového domu MAJÁK, který bude 

umístěn na pozemku č.parc. 1619/2 v kat. úz. Radotín. Dnem podání žádosti bylo řízení zahájeno. 

Stavební úřad toto řízení dne 5.11.2019 přerušil a požadoval doplnění podkladů v termínu do 31.3.2019. 

V tomto řízení bude dotčen mimo jiné i vlastník sousedního pozemku č.parc. 1619/22 i vlastník pozemků 

č.parc. 1617 a 1618, vše v kat. úz. Radotín. Vlastníci těchto pozemků budou jako účastníci řízení 

stavebním úřadem informováni o zahájení řízení po doplnění chybějících podkladů. S projektovou 

dokumentací budou jako účastníci řízení seznámeni. 

Úřad městské části Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, jako silniční správní úřad 

vydal dne 18.11.2019 rozhodnutí o povolení připojení pozemku parc.č. 1619/2 v kat.úz. Radotín na 

veřejnou komunikační síť – ulice Na Krupičárně, pro stavbu bytového domu MAJÁK. V tomto řízení 

není pozemek č.parc. 1619/22 dotčen. 
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Žadatel informuje zároveň stavební úřad o záměrech majitelů pozemku č.parc. 1617 a stavby na něm a 

pozemku č.parc. 1617 na rozsáhlejší změnu stavby na pozemku č.parc 1617 – zvětšení stávajícího okna a 

vytvoření až 4 nových okenních otvorů a vytvoření parkovacích stání venkovních a krytých. 

Úřad městské části Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, jako stavební úřad  k této 

informaci uvádí, že záměr bude nutno projednat se stavebním úřadem na základě podání podle stavebního 

zákona. K uvedeným změnám budou účastníky řízení opět vlastníci sousedních pozemků a staveb na 

nich.  

 

 

 

Ing. Lenka Böhmová 

vedoucí odboru 
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