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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“) s působností podle vyhlášky č.55/2000 Sb. hl. m. Prahy, 

kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů a jako povinný subjekt podle § 2 odst. 

1 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon InfZ“), na základě žádosti, kterou dne 26. 03. 2018 podala 

     

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Žádost se týká informace „o veškeré dokumentace akce „Dvě ubytovací zařízení a sportovní klub, včetně 

napojení na sítě technické infrastruktury“ Praha 5 – Lipence, při komunikaci Oddechová“ viz žádost o 

poskytnutí informací. 

 

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

následující informace a listiny: 

a) žadatel předložil žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Novostavba dvou ubytovacích 

zařízení a sportovního klubu na pozemku parcelní číslo 2267/5 v katastrálním území Lipence při 

ulici Oddechová, včetně napojení záměru na sítě technické infrastruktury ze dne 29. 12. 2018, 

b) k žádosti byla předložena dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby ve trojím 

vyhotovení v souladu s přílohou č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, která 

obsahovala – průvodní zprávu, souhrnnou zprávu, situační výkresy, výkresovou dokumentaci a 

dokladovou část, 

c) stavební úřad dne 13. 02. 2018 oznámil zahájení řízení opatřením vedeným pod Sp. zn.: 

025970/17/OVDŽP/Šp, č. j.: 003159/18/OVDŽP, 

d) stavební úřad dne 14. 02. 2018 vydal informaci podle §70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 

e) stavební úřad dne 13. 02. 2018 vyzval k zaplacení správního poplatku Sp. zn.: 

025970/17/OVDŽP/Šp, č. j.: 003191/18/OVDŽP, 

f) stavební úřad dne 22. 03. 2018 vydal územní rozhodnutí o umístění stavby „Dvě ubytovací 

zařízení a sportovní klub, včetně napojení na sítě technické infrastruktury“ Praha 5 – Lipence, při 

komunikaci Oddechová, 

g) rozhodnutí o umístění stavby není k dnešnímu dni v právní moci. 



Č.j. 006918/18/OVDŽP str. 2 

 
Stavební úřad upozorňuje, že byla poskytnuta částečná informace a to k první části žádosti, ve druhé části 

žádosti o poskytnutí kopie dokumentace stavební úřad žadatele v souladu s § 14 odst. 5 písm. b) zákona 

InfZ vyzval k upřesnění žádosti.  

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Lenka Böhmová 

vedoucí odboru 

  

 

 

 

 

 

 

 

Příloha (kopie) : 

- žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby 

- oznámení o zahájení řízení informace podle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

- výzva k zaplacení správního poplatku 

- územní rozhodnutí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) : 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 


