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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 o svobodném přístupu k informacím“), na základě žádosti, kterou dne 1.3.2019 podal 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

informace a listiny ve věci ohledně správních řízení, která jsou vedena ke stavbě na pozemcích parc.č. 

991/132, 991/133, 991/155 v k.ú.Velká Chuchle: 

 

1. Poskytuje kopii závazného stanoviska silničního správního úřadu k přípravné dokumentaci stavby 

ve věci „Penzion pro důchodce, ul. Bílčická, Praha 5-Velká Chuchle“, vydaného Oddělením 

dopravy OVDŽP ÚMČ Praha 16 dne 8.2.2019, pod Sp.zn. 000047/19/OVDŽP/Mj. 

2. Poskytuje kopii závazného stanoviska a vyjádření pro účely územního řízení ve věci záměru 

„Novostavba penzionu pro důchodce“, Praha 5-Velká Chuchle, vydaného Oddělením životního 

prostředí OVDŽP ÚMČ Praha 16 dne 11.2.2019, pod Sp.zn. 0000499/19/OVDŽP/Sm.  

3. Stavební úřad uvádí, že v současné době neprobíhá žádné správní řízení v dotčeném území (na 

pozemcích parc.č. 991/132, 991/133, 991/155 v k.ú.Velká Chuchle) a do dnešního data nebyla 

podána žádost o územní rozhodnutí o umístění stavby. 

 

 

Lenka Böhmová 

vedoucí odboru 

  

 

 

 



Č.j. 004597/19/OVDŽP str. 2 

 
Obdrží: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

na vědomí : 

ÚMČ Praha 16 - odbor občansko správní, IDDS: ntsbt5z 

 sídlo: nám. Osvoboditelů č.p. 21/2a, Praha 5-Radotín, 153 00  Praha 512 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 sídlo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Městská část Praha-Velká Chuchle, IDDS: nqdbuw2 

 sídlo: U skály č.p. 262/2, Praha 5-Velká Chuchle, 159 00  Praha 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


