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Informace
S olečnost pro cenové mapy ČR s.r.o.
IC 241 60 130

Královodvorská 1086/14
110 00 Praha 1

Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 19 jako příslušný stavební úřad podle
ustanovení § 13 odst. 1 c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
v platném znění a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního
města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 06.09.2020 Vaši žádost o poskytnutí
informace V souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
V platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacim“).
Žádost se vztahuje kposkytnutí listin řízení týkajících se výstavby vybraných
bytových projektů dle přiloženého seznamu (jedná se konkrétně o 3 bytové projekty) a to
územní rozhodnutí a stavební povolení, případně kolaudační rozhodnutí a další doklady u
staveb dokončených.
Na základě této skutečnosti byly prověřeny doklady uložené V archivu zdejšího
stavebního úřadu a k Vámi požadované informaci sdčlujeme:
l. Pozemek č. parc. 345 V kat. území Satalice

—

pro předmětný pozemek ve vlastnictví společnosti Satalice development — druhá etapa
s.r.o., IC 067 81 829, nebylo ke dnešnímu dni vydáno žádné rozhodnutí o povolení
stavby ani podle názvu jak jsou stavby označeny ve Vašem podání, ani pod jiným
názvem.

2. Pozemky č. parc. 355/1-6 V kat. území Satalice

—

pro předmětný pozemek nesouhlasí název stavby ani počty domů. Nesouhlasí ani
Vámi uvedený vlastník pozemku, tedy „Satalice development — druhá etapa s.r.o.,

L).)

Riegrova 373/6, Olomouc “ s vlastníkem evidovaným u Katarálního úřadu pro hl.
m. Prahu, kat. území Satalice na LV č. 1034. Žádáme požadavek upřesnit.
Pozemek č. parc. 1938/1 V kat. území Kbely

—

Sohledem na skutečnost, že usnesením Magistrátu hl.m. Prahy č.j. MHMP
1232535/2018 ze dne 9.8.2018 byl projednáním stavby „Obytný soubor Nová
Toužimská“ (ve Vašem podání označen jako „Albatros Kbely I“) na pozemku č.
parc. 1938/1 vkat. území Kbely, Praha 9, jehož stavebníkem je společnost
Skanska Reality a.s., IČ 024 45 344, se sídlem Křižíkova 682/34a, Praha 8,
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pověřen Úřad městské [části Praha 9, obraťte se se svou žádosti na Odbor výstavby
a územního rozvoje Uřadu měslské části Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49

Praha 9, IDS nddbppc.

otisk úředního razítka

vedoucí odboru výstavby

Doručí se:
Společnost pro cenové mapy ČR s.r.o. , Královodvorská 1086/14, 110 00 Praha 1, IDS 3w35q9b
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