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

přístupu k informacím. 

Oznámení o účastenství ve správních řízeních. 

 

 

Úřadu městské části Praha 9, odboru výstavby a územního 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 byla doručena Vaše žádost o 

informaci podaná v souladu se zák.č.: 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žádáte 

s informaci, jaká jsou vedena správní řízení ve vztahu k pozemkům parc.č. 3006 a 3007, k.ú. Libeň.  

Ve vztahu k těmto pozemkům jsou vedená následující řízení:  

 

1. řízení o odstranění stavby stávajících přízemních objektů na pozemku parc.č.: 3006, k.ú. Libeň, 

ul. Nad Kolčavkou, č.p. 537, č.o. 2; dělící stěna mezi pozemky parc.č. 3006 a 3007, k.ú. Libeň, 

2. stavební řízení zahájené na základě žádosti o vydání stavebního povolení na Bytový dům Nad 

Kolčavkou (MCP09/067397/2017), 

3. řízení o změně rozhodnutí o umístění stavby Bytový dům Nad Kolčavkou (S P09 034321/2016 

OVUR/KK/3827), 

4. řízení o změně rozhodnutí o umístění stavby Bytový dům Nad Kolčavkou 

(MCP09/067393/2017), 

 

Dále žádáte o přijetí za účastníky řízení v uvedených řízeních z důvodu dotčení Vašich vlastnických práv 

na nemovitých věcech ve Vašem vlastnictví. K tomu stavební úřad uvádí, že  v každém řízení v souladu 

s obecně závaznými předpisy individuálně posoudí okruh účastníků a pokud dojde k závěru, že 

v konkrétním řízení jste účastníky, pak Vám tato skutečnost v souladu s obecně závaznými předpisy bude 

oznámena.  

 

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Karel Horejš 

vedoucí odboru výstavby a územního rozvoje 

otisk úředního razítka 
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Obdrží: 

Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou na dodejku) 

Jiří Baloun, Nad Kolčavkou č.p. 2241/6a, 190 00  Praha 9-Libeň 

Ing. Alena Balounová, Nad Kolčavkou č.p. 2241/6a, 190 00  Praha 9-Libeň 

Mgr. Tomáš Uherek, Kovanecká č.p. 2390/3, 190 00  Praha 9-Libeň 

Ing. Jana Uherková, Kovanecká č.p. 2390/3, 190 00  Praha 9-Libeň 

Společenství vlastníků Nad Kolčavkou 2241/6, Praha 9, Nad Kolčavkou 2241/6, Praha 9, IDDS: ht3tg49 

 sídlo: Nad Kolčavkou č.p. 2241/6a, 190 00  Praha 9-Libeň 

 


