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SPIS. ZN.: S MCP09/043421/2020/OVÚR/Fri     
Č.J.: MCP09/046270/2020/OVÚR/Fri   

 
 

  
   
DATUM: 02.04.2020  

      
Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů    
 
 
Úřad městské části Praha 9 obdržel dne 28.3.2020 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 poskytuje požadované kopie listin ve formě kopií dokumentů, 
které byly dohledány na odboru výstavby a územního rozvoje a v archivu Úřadu městské části Praha 9.  
 
Požadované informace, resp. kopie těchto listin: 
 

- kolaudační souhlas (Zátiší Rokytka s.r.o.) ze dne 19.6.2019 pod č.j. 
MCP09/029339/2019/OVÚR/Fri, 

- vyrozumění o opravě kolaudačního souhlasu (Zátiší Rokytka s.r.o.) ze dne 26.6.2019 pod č.j. 
MCP09/031157/2019/OVÚR/Fri, 

- doklad o přidělení č.p. 1013 (Zátiší Rokytka s.r.o.) z 16.7.2019, 
- doklad o přidělení č.p. 1014 (Zátiší Rokytka s.r.o.) z 16.7.2019, 
- územní rozhodnutí (Rezidence Výhledy Rokytka – Uvinati Solution s.r.o.) ze dne 17.9.2018 pod 

č.j. MCP09/045339/2018/OVÚR/JR, 
- změna územního rozhodnutí a stavební povolení (Rezidence Výhledy Rokytka – Výhledy Rokytka 

s.r.o.) ze dne 6.2.2020 pod č.j. MCP09/005745/2020/OVÚR/Fri, 
- stavební povolení (Bytový dům Elektra – Finep Elektra s.r.o. ) ze dne 5.2.2020 pod č.j. 

MCP09/004527/2020/OVÚR/Fri, 
- stavební povolení (Polyfunkční objekt Rokytka – dříve CRESCON DELTA s.r.o., nyní Neocity O2 

s.r.o.) ze dne 7.10.2018 pod č.j. MCP09/050376/2018/OVÚR/Rů, 
 
jsou přílohou této písemnosti. 
 
 

Ing. Mgr. Karel Horejš 
vedoucí odboru výstavby a územního rozvoje 

otisk úředního razítka 
  
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, Odbor občansko správní, Sokolovská č.p. 14/324, 190 00  Praha 9-Vysočany 
Co: spis, evidence 
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