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 Společnost pro Cenové mapy ČR s.r.o. 

Vyřizuje Klára Haladová 

Králodvorská 1086/14 

110 00  Praha-Staré Město 

 

 

 

   

 

Váš dopis zn./ze dne Sp. zn.: 06199/2020/OVDŽP/Po Vyřizuje Praha 

  Č. j.:     06288/2020/OVDŽP Ing. Panýrková 31.03.2020 

 
 

 

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

 

 

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 

vyzve žadatele k jejímu doplnění. 

 



Č.j. 06288/2020/OVDŽP str. 2 

 
 Ve věci stavby nazvané „VILADOMY HVĚZDÁRNA“, Praha-Velká Chuchle, při komunikaci 

Na Hvězdárně, Nad Závodištěm, která obsahuje stavbu bytového domu a dvou RD, vydal ÚMČ 

Praha 16, OVDŽP, Úsek výstavby dne 13.11.2015 pod sp. zn.020698/12/OVDŽP/Mh, č. j. 

018820/15/OVDŽP rozhodnutí o umístění stavby. Dne 16.05.2019 vydal stavební úřad v této věci 

stavební povolení č. j. 009391/19/OVDŽP, sp. zn. 013635/18/OVDŽP/Kd, které po odvolacím 

řízení nabylo právní moci dne24.11.2019 a jehož kopie je přiložena. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Lenka Böhmová 

vedoucí odboru 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: 

 Kopie rozhodnutí ÚMČ Praha 16 OVDŽP, Úsek výstavby - stavební povolení č. j. 

009391/19/OVDŽP, sp. zn. 013635/18/OVDŽP/Kd ze dne 16.05.2019. 

 

 

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) : 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 sídlo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 


