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V Praze   3.10.2018 

 
 

Věc:    poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 
 

 
 

 žádost dle zák. č. 
106/1999  Sb.ve   znění   pozdějších   předpisů   (dále   jen   „InfZ“),   o   svobodném   přístupu 
k informacím, doručené Odboru stavebnímu Úřadu Městské části Praha 13 dne 25.9.2018, ve 
které žádá o poskytnutí informace o probíhajících územních řízeních, stavebních řízeních a 
spojených územních a stavebních řízení v okolí administrativního objektu Metronom bussines 
centre na adrese Bucharova 2817/9-13 v Praze 13 (na pozemcích specifikovaných v žádosti). 
Předmětem žádosti je i dotaz týkající se počtu bytových jednotek, NP apod. u probíhajících 
řízení. 

 

Odbor stavební Úřadu Městské části Praha 13 jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 Inf 
Z k dotazům sděluje následující: 

 

Dne 21.3.2018 podala Trigema Development s.r.o., Bucharova 2641/14, Praha 5 žádost o vydání 
společného povolení na stavbu s názvem „Parkovací dům Petržílkova“ na pozemku parc. č. 
2780/144 v k. ú. Stodůlky. Dne 14.5.2018 bylo řízení přerušeno a žadatel byl vyzván k doplnění 
podkladů, neboť žádost neměla předepsané náležitosti včetně dokumentace pro vydání 
společného povolení. Z tohoto důvodu nelze zodpovědět dotaz týkající se počtu parkovacích 
stání v navrhovaném parkovacím domě. 

 

Na odbor stavební Úřadu Městské části Praha 13, Oddělení územního rozhodování byl podán 
podnět na pořízení změny územního plánu SÚhl. m. Prahy – úprava koeficientu míry využití 
území m.j. na pozemku parc. č. 2913 v k. ú. Stodůlky. Záměrem žadatele je dotvoření území 
původně plánovaným blokem výstavby a dotvoření původního parteru navazujícího na výstup ze 
stanice metra. Podnět byl postoupen na MHMP-UZR. 

 

 
 

Ing. Tomáš Círus 
vedoucí odboru stavebního 
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