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Váš dopis zn./ze dne Sp. zn.: 13415/2020/OVDŽP/Lb Vyřizuje Praha 

  Č. j.:     13923/2020/OVDŽP Ing. Lenka Böhmová 19. 8. 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“), obdržel dne 5. 8. 2020 žádost o 

poskytnutí informací, kterou podal 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále „žadatel“). 

V úvodu žádosti o poskytnutí informací žadatel uvádí, že Ing. Petr Abrahám, nar. 21. 3. 1985, bytem 

Adlerova 571/2, 159 00 Praha-Velká Chuchle (dále též „Stavebník“) žadatele informoval, že zamýšlí, či 

již provádí stavební a terénní úpravy na pozemku parc.č. 991/595 a pozemku parc.č. 991/679, na kterém 

je umístěna budova č.p. 571, k.ú. Velká Chuchle (dále též „Pozemky“). 

 

Žadatel žádá o poskytnutí následujících informací: 

(1.) čísla jednací (identifikaci), předmět a aktuální stav veškerých probíhajících správních řízení 

vedených Úřadem ve věci staveb, terénních úprav, zařízení či udržovacích prací na 

Pozemcích; 

(2.) čísla jednací (identifikaci), předmět a aktuální stav veškerých probíhajících správních řízení 

vedených Úřadem, ve kterých je Stavebník veden jako podatel a/nebo jako účastník správního 

řízení; 

(3.) čísla jednací (identifikaci), předmět a aktuální stav veškerých správních řízení, ve kterých byl 

Stavebník veden jako podatel a/nebo účastník správního řízení, která byla Úřadem do 

dnešního dne vedena, i pokud se jedná o správní řízení, která již byla skončena. 

 



Č.j. 13923/2020/OVDŽP str. 2 

 
 

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: 

 

Ad 1) Čísla jednací, předmět a aktuální stav správních řízení na Pozemcích: 

- Na pozemcích parc.č. 991/595 a 991/679 v katastrálním území Velká Chuchle Úřad městské části 

Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí aktuálně nevede žádné správní řízení. 

 

Ad2) Čísla jednací, předmět a aktuální stav probíhajících správních řízení, ve kterých je Stavebník veden 

jako podatel a/nebo jako účastník: 

- Sp.zn. 017658/17/OVDŽP/Kd, společné rozhodnutí –stavba pro bydlení na pozemku parc.č. 

991/603, vydáno rozhodnutí, probíhá odvolací řízení 

 

Ad3) Čísla jednací, předmět a aktuální stav správních řízení, ve kterých byl Stavebník veden jako podatel 

a/nebo účastník správních řízení: 

- Sp.zn. 23515/19/OVDŽP/Kd, společné rozhodnutí – stavba rodinného domu na pozemku parc.č. 

991/584, vydáno rozhodnutí 

- Sp.zn. 23513/19/OVDŽP/Kd, prodloužení platnosti společného povolení – stavba rodinného 

domu na pozemku parc.č. 991/587, rozhodnutí v právní moci 

- Sp.zn. 014310/18/OVDŽP/Kd , společné povolení – stavba rodinného domu na pozemku parc.č. 

991/604, rozhodnutí v právní moci 

- Sp.zn. 018804/17/OVDŽP/Kd, dodatečné povolení změn stavby rodinného domu na pozemku 

parc.č. 991/588, rozhodnutí v právní moci 

- Sp.zn. 005928/15/OVDŽP, povolení změny stavby před dokončením stavby rodinného domu na 

pozemku parc.č. 991/17, rozhodnutí v právní moci 

- Sp.zn. 005927/15/OVDŽP, povolení změny stavby před dokončením stavby rodinného domu na 

pozemku parc.č. 991/595, rozhodnutí v právní moci 

- Sp.zn. 013850/14/OVDŽP/Kd, společné rozhodnutí – stavba rodinného domu na pozemku parc.č. 

991/595, rozhodnutí v právní moci 

- Sp.zn. 013846/14/OVDŽP/Kd, společné rozhodnutí – stavba rodinného domu na pozemku parc.č. 

991/17, rozhodnutí v právní moci 

- Sp.zn. 016691/17/OVDŽP/Mh, zamítnutí žádosti o změnu územního rozhodnutí, bytové domy 

ulice Bochníčkova, územní řízení zastaveno. 

 

 

 

Ing. Lenka Böhmová 

vedoucí odboru 

  

 

 

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) : 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 sídlo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 


