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Sdělení k žádosti o poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím.

městské části Praha 9, odboru výstavby a územmho rozvoje, jako stavebnímu úřadu
příslušnému podle ust. § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a
vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění
pozdějších předpisů byladne 21.9.2018 doručena Vaše žádost o poskytnutí informací podaná
Úřadu

v souladu se zák.č.: 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ke které stavební úřad

sděluje následující:

1) Dne 18.12.2014 byl pod č.j. S P09 073740/2014/4 P09 082367/2014/OVUIUHOr vydán
kolaudační souhlas na část stavby schopné samostatného užívání nazvané „zázemí TJ
PRAGA“. Tento souhlas nabyl právních účinků druhý den od doručení žadateli dle
stavebnlho zákona a správnlho řádu. Stavba o 3 NP. obsahuje haly, klubovny, kanceláře,
šatny, WC, chodby, technické místnosti, úklidové komory, sklady, garáže pro zahradní
techniku.

2)

Dne 24.4.2015 byl pod č.j. S P09 017607/2015/3 P09 026721/2015/OVUR/H0r vydán
kolaudační souhlas na část stavby schopné samostatného užívání nazvané „zázemí TJ
PRAGA“ (zázemí restaurace). Tento souhlas nabyl právních účinků druhý den od
doručení žadateli dle stavebnlho zákona a správnlho řádu.

3)

Stavební povolení bylo vydáno stavebnikovi spol. CRESCON DELTA s.r.o. (IČ
28988094), zast. ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o. (IC 25558692), který byl totožný
i při žádosti o vydání kolaudačnlho souhlasu.

4)

V době vydání rozhodnutí o povolení stavby byla stavebnikem spol. CRESCON DELTA
s.r.o. (IČ 28988094) a vlastníkem spol. CRESCON DELTA s.r.o. (IČ 28988094). V době

vydání kolaudačnlho souhlasu byla vlastníkem spol. CRESCON DELTA s.r.o. (IČ
28988094).

5)
6)

Přidělení čísla popisného došlo k datu 2.2.2015 odborem Magistrátu hl. m. Prahy.
Směnnou smlouvu č. 2015/OSM/0222/DSME ze dne 10.8.2015 s právními účinky
k zápisu ke dni 6.1.2016 a provedením zápisu dne 8.2.2016 Katastrálním úřadem pro hl.
m. Prahu

7) Smlouvou o předání a užívání „sportovního zázemí TJ Praga“ č. INO/KST/0005/2014 ze
dne 15.12.2014 na základě Usnesení Rady MC Praha 9 č.700/ 14

8)

Smlouvou o předání a užívání „sportovního zázemí TJ Praga“ č. INO/KST/0005/2014 ze
dne 15.12.2014 na základě Usnesení Rady MC Praha 9 č.700/ 14.
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9) Smlouvou o smlouvě budoucí nájemní ze 30.7.2012 č. SOB/KST/11/2012, a smlouvou o
výpůjčce 2017/OSM/0082/OVYP ze dne 20.2.2017 na základě Usnesení Rady MČ Praha
9 č. 68/17 ze dne 14.2.2017

Ing. Mgr. Karel Horejš
vedoucí odboru výstavby a územnlho rozvoje
otisk úředního razítka

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění se nevyměřuje.
Obdrží:
doporučeně do vlastních rukou
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