
V Praze dne 07.04.2021 
 
Věc: Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydávaných Vaším 
úřadem v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) 
 

 
Dovoluji si Vás opětovně oslovit  která patří od roku 1995 mezi největší tuzemské 
poskytovatele informací o plánovaných stavebních záměrech v rámci České a Slovenské republiky. Současně jsme 
členem skupiny společnosti BYGGFAKTA GROUP, která má celoevropskou působnost. 
 
V rámci projektu určeného pro podporu všech výrobců stavebních materiálů, generálních dodavatelů staveb, 
stavebních firem a řemeslníků v České republice bychom s Vámi rádi opět navázali spolupráci v poskytování informací 
k plánovaným stavebním záměrům z Vašeho regionu. 
 
 
 
Z tohoto důvodu Vás žádáme v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o 
poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo 
jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:  
 
 
- územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení 
- územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území, 
- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí  
- veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně vlivu užívání stavby na území 
- rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení)  
- územní souhlas, společný územní souhlas 
- jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí 
- stavební povolení 
- stavební ohlášení 
- jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení, 
 
vydaných Vaším správním orgánem za období od 01.01.2021 do 31.03.2021 týkající se pozemních staveb (budov) 
pro právnické osoby: 
 
 
Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme alespoň o tyto informace: 
 
 
- identifikaci žadatele (jméno právnické osoby, např. Istav media, s.r.o. nebo alespoň IČO právnické osoby) 
- Identifikaci stavby (např. informace o druhu a účelu stavby, příp. co stavba obsahuje nebo krátký popis stavby) 
- lokalizaci stavby (např. informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici) 
- druh rozhodnutí  
- datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.   
 
 
Pokud by bylo z Vaší strany nutné v souladu se zákonem 106/1999 Sb., získávat a vytvářet na základě naší žádosti 
nové informace a přehledy, prosíme pouze o zaslání kopií výše zmíněných vydaných rozhodnutí. V případě, že 
s uvedenými novými informacemi a přehledy již disponujete, žádáme o jejich zaslání. 
 
 
Věříme v dlouhodobou spolupráci v podobné formě i s Vaším správním orgánem. Pokud to bude možné, rádi bychom 
se na Vás obraceli s obdobnou žádostí i v budoucnu, tedy počátkem každého kvartálu v roce. 
 
 

Žádost o poskytnutí informací 
dle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím 

v aktuálním znění 



Předem Vám děkuji za spolupráci. 
 
 
S přáním úspěšného dne 

   



Úřad městské části 
Odbor stavební 

  Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5  
 

SPIS. ZN.: P13-17563/2021 
Č.J.: S/P13-17563/2021/2 
ARCHIV : 
VYŘIZUJE: 
TEL.: 
FAX: 
E-MAIL: 

Mgr. Gabriela Strejčková 
235 011 232 

 
StrejckovaG@praha13.cz 

 

V Praze dne 13.4.2021 



 
Věc: Poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů o 
svobodném přístupu k informacím 

 
 
Městská část Praha 13, Úřad městské části Praha 13, odbor stavební obdržel Vaši žádost o 
poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, ve které žádáte poskytnutí informací z rozhodnutí ve formě jejich kopií 
nebo jednoduchým přehledem týkající se počtu Vámi specifikovaných vydaných rozhodnutí dle 
zák.  č.  183/2006  Sb.  ve  znění  pozdějších  předpisů  (stavební  zákon)  za  období  1.1.2021 
-31.3.2021. 
Na základě Vaší žádosti (ve znění jejího upřesnění) Vám sdělujeme, že ve výše uvedeném období 
byly Odborem stavebním Úřadu Městské části Praha 13 vydány následující rozhodnutí, souhlasy 
a ohlášení týkající se pozemních staveb pro právnické osoby: 

 
 
Rozhodnutí – stavební povolení VYS 41274/2020/RM ze dne 12.1.2021, stavebník: Domov 
Lužiny, družstvo, Zvoncovitá 1973/3, Praha 5, stavební záměr: revitalizace panelového domu 
v ul. Zvoncovitá 1973 Praha 5 Stodůlky č. p. 1973/3, ul. Zvoncovitá na pozemku parc. č. 
2131/279 v k. ú. Stodůlky 
Rozhodnut – stavební povolení VYS 41125/2021/St ze dne 2.2.2021, stavebník: Centrum pro 
dětský  sluch  Tamtam,  o.p.s.,  Hábova  1571/22,  Praha  5,  stavební  záměr:  stavební  úpravy 
v objektu č. p. 1571, ul. Hábova, Praha 5 spočívající v odpojení od centrálního zásobování 
teplem a provedení plynové kotelny 
Rozhodnutí – stavební povolení VYS 50349/2020/St ze dne 16.2.2021, stavebník: Společenství 
vlastníků Přecechtělova 2498-2500 a Pavrovského 2501-2502, Velká Ohrada, Praha 5, 
Přecechtělova 2498/32, Praha 5, stavební záměr: stavební úpravy bytového domu č. p. 2498 – 
2500 v ul. Přecechtělova a č. p. 2501-2502 v ul. Pavrovského, Praha 5 spočívající v zateplení 
objektu na pozemcích parc. č. 2342/510, 2342/151, 2342/150, 2342/149, 2342/148, 2342/147 
v k. ú. Stodůlky 
Rozhodnutí – stavební povolení VYS 55430/2020/St ze dne 12.2.2021, stavebník: Společenství 
vlastníků jednotek Bellušova 1848 – 1851, Bellušova 1848/12, Praha 5, stavební záměr: stavební 
úpravy  v suterénu  bytového  domu  č.  p.  1848  –  1851,  ul.  Bellušova  v Praze  5,  spočívající 
v odpojení od centrálního zásobování teplem a v provedení lokálního zdroje tepla v č. p. 1851, 
dle PD označena jako „zřízení plynové kotelny III. kategorie“ 
Rozhodnutí – stavební povolení VYS 02234/2021/MR ze dne 16.3.2021, stavebník: T servis a.s., 
Sluneční nám. 2540/5, Praha 5, stavební záměr: Změna užívání části budovy A2 Polyfunkčního 
areálu Centrum západ, Praha 13 – Nové Butovice a zhotovení vnějších vchodových dveří, Praha 
5 Stodůlky č. p. 2540, Sluneční náměstí 5 
Rozhodnutí – stavební povlení VYS 56377/2020/VY ze dne 22.3.2021, stavebník: Hlavní město 
Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1, stavební záměr: Sanace fasády a svislé izolace budovy 
mateřské školky, Praha 5 Stodůlky č. p. 1571, ul. Hábova na pozemcích parc. č. 151/11, 151/73, 
151/81, 151/121 v k. ú. Stodůlky 
Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru VYS 05713/2021/AS ze dne 3.3.2021, 
stavebník: KANG BEI s.r.o., Zdiměřická 1451/24, Praha 4, stavební záměr: Restaurace running 
sushi, Luka, obchodní jednotka v 1. NP OD Luka Praha 5, Stodůlky č. p. 1986, Mukařovksého 7 
Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru VYS 13391/2021/AS ze dne 25.3.2021, 
stavebník: Fyziocentrum Praha s.r.o., 17. listopadu 237, 530 02 Pardubice, stavební záměr: 
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Úpravy dispozic a změna v užívání části objektu na fyziocentrum v části 1. NP objektu Explora 
BC, budova Jupiter, Praha 5 Stodůlky č. p. 2641, Bucharova 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Tomáš Círus 
vedoucí odboru stavebního 
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