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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů    

 

Úřad městské části Praha 9 obdržel dne 30.07.2018 žádost o poskytnutí informace, dle zákona  

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž žádáte  

o vyhotovení kopií listin dle přiložené tabulky. 

 

Odbor výstavby a územního rozvoje Vám sděluje, že opatřeními ze dne 26.04.2018 pod spis.zn. S 

MCP09/020761/2018/OVÚR/Tům, č.j. MCP09/022250/2018/OVÚR/Tům a ze dne 21.06.2018 pod 

spis.zn. S MCP09/030946/2018/OVÚR/Tům, č.j. MCP09/031687/2018/OVÚR/Tům, Vám již byly 

poskytnuty kopie určitých listin, týkajících se výstavby těchto vybraných bytových projektů (pozn. Vámi 

uváděný obchodní název projektu je vyznačen tučně), o které opakovaně žádáte, a u nichž nedošlo dosud 

k žádným změnám: 

ČTVRŤ EMILA KOLBENA 

- územní rozhodnutí (ČTVRŤ EMILA KOLBENA) ze dne 13.10.2014, pod č.j. P09 

047524/2014/OVÚR/Sk, 

- stavební povolení (ČTVRŤ EMILA KOLBENA) ze dne 22.10.2015, pod č.j. 

43551/15/OVÚR/Pa/1622 P09 059877/2015, 

DUO ROKYTKA 

- územní rozhodnutí (DUO ROKYTKA) ze dne 12.04.2017, pod č.j. P09 021643/2017/ OVÚR/Hor, 

stavební povolení nebylo doposud vydáno, 

REZIDENCE SMETANKA 

- územní rozhodnutí (REZIDENCE SMETANKA) ze dne 26.03.2014, pod č.j. S P09 

009609/2009/OVÚR/KK/3086 P/09 003869/2014/01, stavební povolení nebylo doposud vydáno, 

BYDLENÍ NA KREJCÁRKU III-A,B 

- územní rozhodnutí (BYTOVÝ KOMPLEX KREJCÁREK) ze dne 21.05.2015, pod č.j. P09 

032340/2015/01, 

- stavební povolení (BYTOVÝ KOMPLEX KREJCÁREK) ze dne 09.06.2017, pod č.j. P09 

031563/2017/OVÚR/Fri. 

 

K projektu pod obchodním názvem DESIGN REZIDENCE HARFA jsme Vám již poskytli územní 

rozhodnutí ze dne 17.12.2007 a rozhodnutí o změně územního rozhodnutí ze dne 07.10.2008. K tomuto 

projektu byly na odboru výstavby a územního rozvoje a v archivu Úřadu městské části Praha 9 dále 

dohledány tyto dokumenty:         

- stavební povolení (ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM ČESKOMORAVSKÁ) ze dne 08.01.2010, pod 

č.j. P09 000209/2010, 
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- rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením (spočívající zejména ve změně využití – nově 

polyfunkční budova s převažující funkcí bydlení) ze dne 22.12.2017 pod č.j. 

MCP09/065363/2017/OVÚR/Rů.   

 

K projektu pod obchodním názvem DŮM U AKÁTU – REKONSTRUKCE byly dohledány tyto 

dokumenty: 

- stavební povolení (REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU Č.P. 582, NEMOCNIČNÍ 8, 

PRAHA 9) ze dne 11.07.2017, pod č.j. 29625/17/OVÚR/Pa/1802/P09 037717/2017.  

 

Požadované informace, resp. kopie nově dohledaných listin ve formě kopií dokumentů, které Vám dosud 

nebyly poskytnuty, jsou přílohou této písemnosti. 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Karel Horejš 

vedoucí odboru výstavby a územního rozvoje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha pro žadatele: 

- kopie výše uvedených listin 

 

Obdrží: 

Doporučeně do vlastních rukou: 

Společnost pro Cenové mapy ČR s.r.o., IDDS: 3w35q9b 

 sídlo: Králodvorská č.p. 1086/14, 110 00  Praha 1-Staré Město 

  

Ostatní: 

Městská část Praha 9, OOS, odbor občansko správní, Sokolovská č.p. 14/324, 190 00  Praha 9-Vysočany  

 

 

 

 


