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Dne 11.12.2017           
 
 
 
 
Vec: Zadost o poskytnuti informace podle c. 106/1999Sb.             
 
 

 

timto si dovoluji zdvorile pozadat o poskytnuti informace dle c. 106/1999Sb. tykajici se subjektu EKOSPOL, 
a.s., IČ 63999854 v nize uvedenem rozsahu:     

-jmenovity seznam - jake stavebni projekty společnost projednavá na vasem úradu od 1.1.2015-soucasnost, 
nazev projektů, pocet bytu - velikost projektu, pocet BD, prip. vyse zastavene plochy m2, datum doruceni 
projektů uradu, datum vyhotoveni, osvedceni veškerých PD.                           

-kdo je opravnenym overovatelem PD, autorem, zodpovědným projektantem, projektantem, architektem, 
kreslicem projednavanane osvedcene veskere projektove dokumentace pro uzemni rizeni, stavebni povoleni 
v obdobi 1.1.2015-soucasnost u jednotlivých projektů, cele proj. dokumentace a dále casti architektonicko-
stavebni textove, vykresove.       

- zda je mozny nahled do jednotlivých projektů spolecnosti podaných na vas urad v obdobi 1.1.2015-
soucasnost.                  

           

 

Za vyrizeni zadosti velmi dekuji. 

S pozdravem 
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V Praze   16.1.2018 
 

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 pís. d) zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 
přístupu k informacím 

 
Městská část Praha 13, Úřad Městské části Praha 13, Odbor stavební obdržel Vaši žádost poskytnutí 
informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
v níž se domáháte poskytnutí informací vztahujících se k projektům spol. EKOSPOL a.s. 

 
 

Na Odbor stavební Úřadu Městské části Praha 13 byla dne 29.12.2014 podána žádost o územní 
rozhodnutí na projekt „Bytové domy Slunečné terasy Řeporyje“. Předmětem dokumentace je bytový areál 
(4 bytové domy, včetně dopravní a technické infrastruktury, zpevněných ploch, chodníků pro pěší, 
venkovních garáží, oplocení předzahrádek, terénních úprav, opěrných stěn, sadových úprav, zařízení 
staveniště). 

 
Zpracovatelem dokumentace je EKOSPOL a.s., Dukelských hrdinů 19, Praha 7. 
Projektant: Ing. arch. Petr Tarkulič 
Zodp. projektant: Ing. Jiří Káš 
Ředitel sektoru přípravy staveb: Ing. Jan Zedník 
Datum zpracování projektu: srpen 2014 

 
hrubá podlažní plocha: 11506 m2 (včetně garáží) 

 
V současné době probíhá odvolací řízení Na MHMP hl. m. Prahy – odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí 
žádosti. 

 
K Vašemu požadavku o nahlížení do spisu uvádíme, že se řídí zák. č. 500/2004 Sb. v platném znění 
(správní řád) a je tedy mimo režim zákona o svobodném přístupu k informacím. 

 

 
 

Ing. Tomáš Círus 
vedoucí odboru stavebního 
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