
 

 

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 5289/2021-OV/P                          V Praze dne 11.8.2021 

Sp.zn.: SZ P19 5289/2021  

Vyřizuje: Ing. Peterková 

e-mail: ivana.peterkova@kbely.mepnet.cz  

telefon: 286 852 470      
             

JUDr. Martin Purkyt, advokát 

Purkyt & Co., advokátní a mediační kancelář 

náměstí 14. října 496/13 

150 00 Praha 5 
 

 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, ve znění pozdějších předpisů, 

obdržel dne 29.7.2021 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“).  

Obsahem žádosti je poskytnutí informace týkající se pozemků parc. č. 1570/1, 1570/25, 

1570/26, 1570/27, 1570/28, 1570/29, 1570/30, 1570/31, 1570/32, 1570/33, 1570/34, a 1570/36, vše 

v kat. území Vinoř a to zda a jaké stavby se dle evidence stavebního úřadu nacházejí na těchto 

pozemcích, zda byla vydána příslušná povolení (územní, stavební, kolaudační) a dále jakým způsobem 

je zajištěn přístup ke stavbám na těchto pozemcích.   

Na základě Vaší žádosti byly prověřeny doklady uložené v archivu zdejšího stavebního úřadu a 

po prostudování těchto dokladů byla Vámi požadovaná informace zpracovaná a k výše uvedenému 

sdělujeme: 

Zdejší úřad je příslušným stavebním úřadem od 1.7.1992 a má ve svém archivu uložené pouze 

doklady vydané po tomto datu. Doklady, které byly vydané před tímto datem, jsou v archivu zdejšího 

stavebního úřadu uloženy pouze sporadicky a zpravidla se jedná pouze o kopie. Ve vztahu k Vámi 

požadovaným dokladům bylo zjištěno, že žádný z Vámi požadovaných dokladů není v archivu zdejšího 

stavebního úřadu uložen. Pro úplnost uvádíme, že byly mimo jiné dohledány následující doklady:  

1. Územní rozhodnutí a rozhodnutí o vydání stavebního povolení na dočasnou stavbu (do 

31.12.1990) vydal Odbor výstavby ONV Praha 9 dne 10.3.1980 č.j. vyst V-594/80/Se/Sm 

2. Dodatečné povolení a souhlas s užíváním pro stavbu 11 zahradních chatek včetně oplocení 

pozemku jako staveb dočasných (do 30.10.1998) vydal odbor výstavby a místního hospodářství 

Místního úřadu v Praze - Kbelích dne 1.12.1997 č.j. 2451/97-330/T 

3. Osvědčení o existenci stavby – zahradní chatky jako stavby, která je spojena se zemí pevným 

základem na pozemku č. parc. 1570/33 v kat. území Vinoř bylo vydáno dne 17.8.2011 pouze 

pro Pozemkový fond ČR jako příloha za účelem převodu pozemku. Nejedná se však o potvrzení 

existence stavby ve smyslu ustanovení stavebního zákona.   

4. Sdělení odboru výstavby Úřadu městské části Praha 19 č.j. P19 3252/2015-OV/ŠK ze dne 

27.5.2015, že nelze vydat doklad o potvrzení existence zahradní chatky  

 

  (otisk úředního razítka) 

 Ing. Ivana Peterková, v.r. 

 vedoucí odboru výstavby 
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