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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 15.08.2018 žádost o poskytnutí informace, dle zákona č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž žádáte o poskytnutí stavebních povolení či

souhlasů s provedením ohlášeného stavebního záměru u staveb, které dosud nebyly postaveny či dokončeny, ato

na parcelách 904/1, 904/2, 905, 906, 908, 909, 910, 911/2, 911/10, 912/1, vše v k. u. Vysočany.

Odbor výstavby a územního rozvoje Vám sděluje, že Vámi požadovaná stavba nese název „OBCHODNÍ A

ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM PODĚBRADSKÁ" a je povolena na pozemcích parc. č. 904/1, 904/2, 905, 906, 907, 908,

909, 910, 911/2, 911/8, 911/10, 911/11, 911/12, 912/1, 912/2, v k. ú. Vysočany, při ulici Poděbradská, Praha 9.

Jedná se o stavbu obchodního a administrativního centra, která obsahuje 2 hlavní stavební objekty — objekt SO 04 —

RETAIL PARK a objekt SO 05 — obchodní centrum, včetně areálových komunikací, trafostanice, dieselagregátu,

podzemní požární nádrže a 3 reklamních totemů.

Na stavbu bylo vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci dne 30.06.2018. Toto rozhodnutí naleznete

v příloze. Dle podmínky č.4. rozhodnutí bude stavba dokončena do 24 měsíců od nabytí právní moci tohoto

rozhodnutí, tj. do 30.6.2020.

S přátelským pozdravem Karel Horejš

 

lng. Karel Horejš

vedoucí odboru

Odbor výstavby a územního rozvoje

Telefon:—

Úřad městské části Praha 9

Sokolovská 14/324

180 49 Praha 9

htt : WWW. rah09.cz

Upozornění: Týká-li se tato e—mailová zpráva jednání o smlouvě, bere její adresát v návaznosti na ust. § 1 729 odst. 1 zákona č,

89/2012 Sb., občanský zákoník, na vědomí, že Městská část Praha 9, Úřad městské části Praha 9 uzavírá smlouvy dle interních

předpisů a důvodné očekávání uzavření smlouvy je tak možné až po příslušném interním schválení smlouvy. V návaznosti na ust.
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