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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 (dále též „stavební úřad), 

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 6. 9. 2020 podala společnost  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx, 

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

informace. 

Žadatel v žádosti o poskytnutí informací uvádí:  

V návaznosti na naši dřívější spolupráci bychom Vás rádi požádali o vyhotovení kopií určitých listin, 

které jsou podstatnými listinami ve stavebních řízení týkajících se výstavby vybraných bytových projektů, 

které se realizují na území vaší městské části. Opět se jedná zejména o dva dokumenty - o územní 

rozhodnutí a stavební povolení týkající se výstavby bytových domů, samozřejmě za předpokladu, že již 

byly pravomocně vydány, případně o ten z dokumentů, který již byl vydán. V případě, že již bylo na 

konkrétní bytový projekt vydáno pravomocné Kolaudační rozhodnutí příp. Přidělení čísla popisného, 

prosíme i o kopii tohoto dokumentu. Seznam konkrétních bytových projektů přikládáme dále.  

O vyhotovení kopií těchto dokumentů si dovolujeme požádat na základě zákona 106/1999 Sb. - Zákon o 

svobodném přístupu k informacím, jako společnost, která dlouhodobě zpracovává informace o bytové 

výstavbě a bytovém trhu jako celku. 

V příloze žádosti žadatel zasílá seznam bytových projektů, u kterých žádá o poskytnutí informací. 

Úřad městské části Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí poskytuje v souladu 

s ustanovením § 4, 4a a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím následující informace: 

1) Stavba bytového domu na pozemku parc. č. 32/1, katastrální území Lochkov do dnešního dne 

nebyla povolena, řízení je přerušeno. 

2) Stavba bytového domu na pozemku parc. č. 306/2, katastrální území Lochkov byla povolena.  

Stavební úřadu poskytuje požadovaný dokument. 
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3) Stavby rodinných domů na pozemcích parc.č. 991/649-661 katastrální území Velká Chuchle byly 

povoleny, byl vydán kolaudační souhlas a přidělena čísla popisná. Stavební úřad poskytuje 

požadované dokumenty. 

4) Stavba bytového domu na pozemku parc.č. 212, katastrální území Zbraslav do dnešního dne 

nebyla povolena, řízení je přerušeno. 

 

 

 

 

 

Ing. Lenka Böhmová 

vedoucí odboru 
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