
 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 19  
Úřad městské části  Praha 19  

se sídlem: Semilská 43/1,  197 00  Praha 9 –  Kbely  

odbor výstavby – stavební úřad  
detašované pracoviště: Železnobrodská 825, 197 00  Praha 9 –  Kbely 

   Telefon: 286 852 470,       IDS: ji9buvp 
 

Č.j.: P19 1533/2021                                          V Praze dne 26.02.2021  

Sp.zn.: SZ P19 1533/2021  

Vyřizuje: Šlosárková   

e-mail: slosarkovaj@kbely.mepnet.cz  

Telefon: 286 850 370          S 

          ------------------ 

      Informace 

Společnost pro cenové mapy ČR s.r.o.  

IČ 241 60 130 

Královodvorská 1086/14 

110 00 Praha 1 
 

 

 Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 19 jako příslušný stavební úřad podle 

ustanovení § 13 odst. 1 c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 

v platném znění a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města 

Prahy, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 24.02.2021 Vaši žádost o poskytnutí 

informace v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

v platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).  

Žádost se vztahuje k poskytnutí listin řízení týkajících se výstavby bytových domů dle 

přiloženého seznamu (jedná se konkrétně o 2 projekty) a to územní rozhodnutí a stavební 

povolení, případně kolaudační rozhodnutí a další doklady u staveb dokončených.  

Na základě této skutečnosti byly prověřeny doklady uložené v archivu zdejšího 

stavebního úřadu a k Vámi požadované informaci sdělujeme: 

1. Pozemek č. parc. 345 v kat. území Satalice 

- pro předmětný pozemek nebylo k dnešnímu dni vydáno žádné rozhodnutí o umístění 

nebo povolení stavby bytových domů.  

2. Pozemky č. parc. 355/1-6 v kat. území Satalice  

- pro předmětné pozemky nebylo k dnešnímu dni vydáno žádné rozhodnutí o umístění 

nebo povolení stavby bytových domů.  

 
 

 

 
 

 Ing. Ivana Peterková, v.r. 
  

otisk úředního razítka vedoucí odboru výstavby 
 

 

 

Doručí se: 

Společnost pro cenové mapy ČR s.r.o. ,  Královodvorská 1086/14, 110 00 Praha 1,  IDS  3w35q9b 

Na vědomí: 

OKS 

spis  
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