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Železnobrodská 764 
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V Praze dne 28.7.2021 

 

 

 

Věc:  Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

Žadatel: JUDr. Martin Purkyt, advokát 

  ev. č. ČAK 11 461 

  se sídlem náměstí 14.října 496/13, 150 00 Praha 5 

 

 

 

Vážení, 

 

 

obracím se tímto na Úřad Městské části Praha 19, Odbor výstavby - Stavební úřad, se sídlem 

Železnobrodská 825, 197 00 Praha 9 – Kbely (dále jen jako „stavební úřad“), v právním zastoupení mých 

klientů – oprávněných osob dle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, kteří se v probíhajícím soudním řízení domáhají 

vůči ČR – Státnímu pozemkovému úřadu za účelem částečného uspokojení jejich restitučního nároku 

vydání náhradních pozemků v k.ú. Vinoř, obec Praha. 

 

Na základě výše uvedeného se na Vás tímto dovoluji ve smyslu § 13 zákona č. 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obrátit s touto žádostí o poskytnutí 

níže uvedených informací týkajících se pozemků parc. č. 1570/1, parc. č. 1570/25, parc. č. 1570/26, 

parc. č. 1570/27, parc. č. 1570/28, parc. č. 1570/29, parc. č. 1570/30, parc. č. 1570/31, parc. č. 

1570/32, parc. č. 1570/33, parc. č. 1570/34 a parc. č. 1570/36, to vše v k.ú. Vinoř, obec Praha,  

a to konkrétně: 

 

1. Sdělení, zda a popř. jaké stavby se dle evidence stavebního úřadu nachází  

na pozemcích parc. č. 1570/1, parc. č. 1570/25, parc. č. 1570/26, parc. č. 1570/27, 

parc. č. 1570/28, parc. č. 1570/29, parc. č. 1570/30, parc. č. 1570/31, parc. č. 

1570/32, parc. č. 1570/33, parc. č. 1570/34 a parc. č. 1570/36, to vše v k.ú. Vinoř, 

obec Praha?  

 

2. Sdělení, zda ve vztahu ke stavbám na pozemcích parc. č. 1570/1, parc. č. 1570/25, 

parc. č. 1570/26, parc. č. 1570/27, parc. č. 1570/28, parc. č. 1570/29, parc. č. 

1570/30, parc. č. 1570/31, parc. č. 1570/32, parc. č. 1570/33, parc. č. 1570/34  

a parc. č. 1570/36, to vše v k.ú. Vinoř, obec Praha, byla vydána příslušná územní 
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rozhodnutí, resp. územní souhlasy, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů? 

 

3. Sdělení, zda byly stavby na pozemcích parc. č. 1570/1, parc. č. 1570/25, parc. č. 

1570/26, parc. č. 1570/27, parc. č. 1570/28, parc. č. 1570/29, parc. č. 1570/30, 

parc. č. 1570/31, parc. č. 1570/32, parc. č. 1570/33, parc. č. 1570/34 a parc. č. 

1570/36, to vše v k.ú. Vinoř, obec Praha, provedeny na základě patřičných 

stavebních povolení, popř. souhlasů s ohlášením stavby, a splnění dalších 

zákonných podmínek dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů? 

 

4. Sdělení, zda byly ve vztahu ke stavbám na pozemcích parc. č. 1570/1, parc. č. 

1570/25, parc. č. 1570/26, parc. č. 1570/27, parc. č. 1570/28, parc. č. 1570/29, 

parc. č. 1570/30, parc. č. 1570/31, parc. č. 1570/32, parc. č. 1570/33, parc. č. 

1570/34 a parc. č. 1570/36, to vše v k.ú. Vinoř, obec Praha, vydány příslušné 

kolaudační souhlasy, popř. kolaudační rozhodnutí, dle zákona č. 183/2006 Sb.,  

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů?  

 

5. Sdělení, jakým způsobem je zajištěn přístup ke stavbám na pozemcích parc. č. 

1570/1, parc. č. 1570/25, parc. č. 1570/26, parc. č. 1570/27, parc. č. 1570/28,  

parc. č. 1570/29, parc. č. 1570/30, parc. č. 1570/31, parc. č. 1570/32, parc. č. 

1570/33, parc. č. 1570/34 a parc. č. 1570/36, to vše v k.ú Vinoř, obec Praha?  

 

 

Tímto zdvořile žádám o poskytnutí výše specifikovaných informací ve lhůtě dle zákona o svobodném 

přístupu k informacím, tj. do 15 dnů ode dne přijetí této žádosti. 

 

S pozdravem 

 

 

JUDr. Martin Purkyt, advokát 


