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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 09. 04. 2021 podal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Žádost se týká informace:  

 

Žádám stavební dokumentaci, rozhodovací podklady, a/nebo jednoznačné vysvětlení důvodů povolení 

stavby oplocení, vodní nádrže a umístění restauračního zařízení v areálu K sádkám 158, Praha 5 – 

Lahovičky, konkrétně pozemků na katastrálním území Lahovice (729248) na parcelách 923/225, 923/26, 

136/21, 136/38, 136/7, 376/1, 376/3, 375, 373, 136/4, 377/1, 377/4, 377/2, 136/3, 136/26, 372, 136/30, 

136/27, 136/28, 136/29, 365/135, 365/134, 365/133, 136/17, 136/16, 557/17,557/12, 557/7, 136/18, 

136/25, 136/23, 1212/31, 136/1. 

 

Pozemek parc.č. 923/225, 923/26 a 1212/31 se nachází v k.ú. Velká Chuchle 

 

 Dne 10.7.1972 pod č.j. OÚPA-2879/72 bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby, které umisťuje 

na katastrálním území Lahovic 20 staveb, které zahrnující umístění centrálních sádek vč. 

rekreačního zařízení. K tomuto rozhodnutí se nedochovala dokumentace ani situační výkres, Dále 

se dohledalo stavební povolení I. etapy centrálních sádek. – v příloze naskenované rozhodnutí o 

umístění staveb ze dne 10. 07. 1972 a stavební povolení ze dne 02. 01. 1985 

 Vodní nádrž – zásobovací rybník, ověřená dokumentace stavebním úřadem ze dne 03. 03. 1986 – 

rezervní napájení sádek z rybníka a oplocení zásobovacího rybníka, stavební povolení nelze 

dohledat – v příloze naskenovaná situace 

 Laguna – zakreslena na situaci zastavovací plán schvaluje se za podmínek (dále nečitelné),  

zn: čj:výst.Lah p 350-9656/73Chm , ONV v Praze 5 dne 11.06. 73, další informace k laguně jsou 

ve spisu nedohledatelné – v příloze naskenovaná situace 



Č.j. 06732/2021/OVDŽP str. 2 

 
 Objekty na pozemku parc.č. 369/16 a 369/17 k objektům se v archivu nic nedohledalo podle 

dostupných map se stavby nacházely na pozemku již v roce 1975, po povodni bylo v roce 2004 

podáno ohlášení oprav objektů po povodni – sklady v k.ú. Lahovice – v příloze naskenované 

ohlášení ze dne 19. 04. 2004, č.j. OV-5104/04/La/Dh 

 Restaurační zařízení – ve spisovém materiálu bylo dohledáno stavební povolení ze dne 12. 01. 

2009, č.j. 022954/08/OVDŽP/Dh a dále kolaudační souhlas s užíváním stavby na uvedené 

stavební povolení ze dne 18. 10. 2013, vedené pod č.j.: 006075/11/OVDŽP/Dh – v příloze 

naskenovaná rozhodnutí a situace ověřená při kolaudačním souhlasu 

 Oplocení – dne 25. 01. 2021 pod Sp.zn.: 00627/2021/OVDŽP/Šp, č.j.: 01272/2021/OVDŽP, byl 

vydán souhlas s obnovou oplocení – v příloze naskenován souhlas s obnovou ze dne 25. 01. 2021, 

SP.zn.: 00627/2021/OVDŽP/Šp, žádost o souhlas s obnovou ze dne 10. 01. 2021, Povodí Vltavy, 

státní podnik ze dne 16. 10. 2020, souhlas vodoprávního úřadu ze dne 29. 12. 2020, Sp.zn.: 

19208/2020/OVDŽP/Jj, obnova oplocení – technický popis provedení, sdělení úseku výstavby ze 

dne 14. 12. 2020, Sp.zn. 21562/2020/OVDŽP/Šp, kolaudační rozhodnutí ze dne 12. 11. 1990, 

sdělení ze dne 03. 03. 1986. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Lenka Böhmová 

vedoucí odboru 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky): 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

Odpověď bude žadateli poslána v elektronické podobě (na žádost) 

 


