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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 22.04.2021 podal  

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

která se týká informací níže uvedených pozemků a staveb v ulici Pod Sirénou, Praha-Zbraslav. 

V podání ze dne 21.04.2021 je uvedeno: 

„Dovoluji si Vás tímto požádat o:  

1) zaslání veškerých stanovisek, územních souhlasů, územních rozhodnutí, stavebních povolení, 

společných povolení, či jakýchkoli jiných správních aktů ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, které byly vydány po 

01.01.2011 ve vztahu k nemovitým věcem, a to k: 

     a)  pozemku, parcele č. 1496, 

     b)  pozemku, parcele č. 1497, 

     c) pozemku, parcele č. 1498/1 

    d)  pozemku, parcele č. 1498/2, 

    e) budově bez č.p./č.e., která je součástí pozemku, parcely č. 1496; 

    f)  budově bez č.p./č.e., která je součástí pozemku, parcely č. 1497; 

    g)  budově bez č.p./č.e., která je součástí pozemku, parcely č. 1498/2; 

 

to vše nacházející se v katastrálním území Zbraslav, obec Praha, v územním obvodu, kde státní správu 

katastru nemovitostí vykonává Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha;  
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2) informaci, zdali v současně době probíhá u Úřadu městské části Praha 16 jakékoli řízení ve smyslu 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (zejména územní řízení, stavební řízení, společné řízení o změně stavby před jejím dokončením o 

prodloužení platnosti stavebního povolení, apod.) ve vztahu k : 

     a)  pozemku, parcele č. 1496, 

     b)  pozemku, parcele č. 1497, 

     c) pozemku, parcele č. 1498/1 

    d)  pozemku, parcele č. 1498/2, 

    e) budově bez č.p./č.e., která je součástí pozemku, parcely č. 1496; 

    f)  budově bez č.p./č.e., která je součástí pozemku, parcely č. 1497; 

    g)  budově bez č.p./č.e., která je součástí pozemku, parcely č. 1498/2; 

 

to vše nacházející se v katastrálním území Zbraslav, obec Praha, v územním obvodu, kde státní správu 

katastru nemovitostí vykonává Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště 

Praha,které doposud nebylo pravomocně skončeno a pokud ano, pod jakou spisovou značkou je vedeno, 

to vše (v případě potřeby) v anonymizované podobě v souladu s ustanovením § 8a zákona. 

Navrhuji, aby mi výše uvedené bylo zasláno na e-mailovou adresu bares@proled.cz, do datové schránky 

ID DS: f4wq7xq nebo na shora uvedenou adresu.“. 

 

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

k výše uvedeným pozemkům a stavbám:  

 Územně plánovací informace o podmínkách vydání územního rozhodnutí ze dne 17.06.2014 pod 

sp.zn. 009363/14/OVDŽP/Kv – na stavbu „Přestavba stávajícího nefunkčního vodojemu na 

rodinný dům“, na parc.č. 1496, 1497, 1498/1 a 1498/2 v k.ú.Zbraslav. 

 Vyjádření ÚMČ Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí (dále jen „OVDŽP“), 

odd. životního prostředí ze dne 18.06.2014 pod č.j.009364/14/OVDŽP/Sj – na stavbu „Přestavba 

stávajícího objektu na rodinný dům – povolení výjimky z velikosti zastavěné plochy“, na parc.č. 

1496, 1497, 1498/1 a 1498/2 v k.ú.Zbraslav. 

 Závazná stanoviska a vyjádření Magistrátu hl.m.Prahy, odbor životního prostředí ze dne 

21.07.2014 pod Szn. S-MHMP-0940840/2014/1/OZP/VI – na stavbu „Přestavba stávajícího 

objektu vodojemu na rodinný dům, ul. Pod Sirénou, parc.č.1496, 1497, 1498/1, 1498/2, 

k.ú.Zbraslav“. 

 Stavba „Poplachová siréna, oplocení a přípojka elektroinstalace“: 

 Vyjádření ÚMČ Praha 16, OVDŽP, odd. životního prostředí ze dne 12.08.2013 pod 

č.j.010778/13/OVDŽP/Vj - na stavbu „Přeložka sirény“ - parc.č. 1498/1, 1513 a 2904 

k.ú.Zbraslav 

 Stanovisko ÚMČ Praha 16, OVDŽP, odd. dopravy ze dne 06.09.2013 pod 

č.j.12771/13/OVDŽP/Mj- na stavbu „Přeložka sirény, ul.Pod sirénou, Praha 5-Zbraslav“ 

 Územní souhlas ze dne 20.10.2014 pod č.j. 012796/14/OVDŽP/Kv 

 Usnesení o zastavení řízení ze dne 21.10.2014 pod č.j. 012796/14/OVDŽP/Kv 

 Řízení o povolení výjimky na stavbu „Přestavba stávajícího nefunkčního vodojemu na rodinný 

dům“, na parc.č. 1496, 1497, 1498/1 a 1498/2 v k.ú.Zbraslav: 

 Oznámení o zahájení správního řízení o povolení výjimky ze dne 11.08.2014 pod 

č.j.011985/14/OVDŽP/Kv 

 Usnesení o prodloužení lhůty k podání námitek ze dne 06.11.2014 pod č.j. 

015033/14/OVDŽP/Kv 
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 Rozhodnutí o povolení výjimky ze dne 28.11.2014, sp.zn. 011985/14/OVDŽP/Kv, č.j. 

018189/14/OVDŽP 

 Výzva, vyjádření k podanému odvolání ze dne 12.01.2015 pod sp.zn. 

000061/15/OVDŽP/Čr, č.j. 00473/15/OVDŽP 

 Předání spisu se stanoviskem ze dne 12.02.2015 pod sp.zn. 000061/15/OVDŽP/Čr, č.j. 

001685/15/OVDŽP 

 Rozhodnutí o odvolání Magistrátu hl.m.Prahy, odbor stavebního řádu ze dne 22.05.2015 

pod sp.zn. S-MHMP 240743/2015/STR/Pd/Cr, č.j.MHMP 736678/2015+ oznámení o 

nabytí právní moci rozhodnutí ze dne 15.06.2015, sp.zn. S-MHMP 

240743/2015/STR/Pd/Cr, č.j. MHMP 1068932/2015 

 Usnesení o zastavení řízení o povolení výjimky ze dne 15.6.2015 pod sp.zn. 

011985/14/OVDŽP/Kv, č.j. 010180/15/OVDŽP  

 

 

K výše uvedenému bodu č. 2 (informaci, zdali probíhají řízení apod., která nejsou pravomocně ukončena 

viz výše uvedený bod č.2) stavební úřad sděluje, že žádná řízení apod. neprobíhají. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Lenka Böhmová 

vedoucí odboru 

  

 

Příloha: 

 viz výše uvedené listiny 

 

 

 

Obdrží: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 místo podnikání: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Odpověď bude žadateli také poslána na e-mailovou adresu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 


