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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 

28.03.2020 podala 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx, 

 

 

 

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

informace: 

 Ve věci stavby nazvané „Rezidence Lochkov“, Praha-Lochkov, při komunikaci Cementářská, na 

pozemku parc.č. 32/1 v katastrálním území Lochkov, stavebník Rezidence Lochkov s.r.o., se 

sídlem Polní 224, 251 62 Louňovice, byla dne 15.12.2017 pod č. j. 025180/17/OVDŽP podána 

žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Jelikož žádost 

neobsahovala předepsané náležitosti, stavební úřad vyzval žadatele k jejich doplnění a usnesením 

řízení přerušil. Předepsané náležitosti nebyly v dané lhůtě doplněny a řízení bylo zastaveno. Dne 

29.01.2020 byla podána nová nekompletní žádost o společné povolení stavby a stavební úřad 

vyzval žadatele k jejímu doplnění. Žádost byla doplněna dne 25.01.2021. Územní rozhodnutí ani 

stavební povolení ve věci nebylo doposud vydáno. 
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 Ve věci stavby nazvané „„BYTY ZBRASLAV“, Praha – Zbraslav, ul. Elišky Přemyslovny č.p. 

443, na pozemku parc. č. 212 a 213, 223, 3163/25 v katastrálním území Zbraslav, nebylo doposud 

vydáno územní rozhodnutí ani stavební povolení. 

 

 

 

 

Ing. Lenka Böhmová 

vedoucí odboru 
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