P19 4803/2020-OV/P

MESTSKA CAST 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 4806/2020—OV/P

V Praze dne 6.8.2020

Sp.zn.: SZ P19 4806/2020
Vyřizuje: lng. Peterková
e-mail: ivana.peterkova©kbely.mepnet.cz
telefon: 286 852 470

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 (dále
jen „stavební zákon“) a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m.
Prahy, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 24.7.2020 žádost advokátní kanceláře HAVEL
& PARTNERS s.r.o., IČ 264 54 807, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, o
poskytnutí informací vsouladu se zákonem c. 106/1999 Sb,. o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění, a to:

1. Poskytnutí kolaudačních rozhodnutí, kolaudačních souhlasů či jiných obdobných
správních aktů, na jejichž základě bylo povoleno užívání staveb na pozemcích č.parc.
554, 557/30, 557/31, 557/36, 553, 557/39, 557/37, 557/51, 549/1, 557/48 a 521/14,
vše v kat. území Satalice
2. Souhlas příslušného stavebního úřadu 5 dělením pozemku parc. č. 557/50, kat. území
Satalice, dle geometrického plánu č. 344-74/1999 ze dne 19.1.2000
To vše ve formě prostých kopií.
K této žádosti stavební úřad sděluje, že s ohledem na skutečnost, že zdejší stavební úřad
byl ustanoven k datu 1.7.1992, má ve svém archivu uložené doklady, které sám po tomto datu

vydal. Předchozí doklady, které vydal Odbor výstavby Obvodního národního výboru v Praze 9
nebo předchozí úřad pro Prahu — východ, tedy v době, kdy Satalice ještě nebyly součástí Prahy,
by mohly být uloženy v Archivu hl.m. Prahy nebo ve Státním okresním archivu Praha — východ
nebo také na Úřadě městské části Praha — Satalice. Dále, vzhledem k tomu, že na pozemku č.
parc. 557/50 vkat. území Satalice, je umístěna vlečka, vydával některé doklady, týkající se
staveb na dráze, Drážní úřad, který by měl mít doklady uložené ve svém archivu. Všechny
doklad by měl mít uložené vlastník nemovitosti.
Na základě Vaší žádosti byly prověřeny doklady uložené v archivu zdejšího stavebního
úřadu a po prostudování těchto dokladů Vám zasíláme prosté kopie těchto dokladů:
1. Kolaudační rozhodnutí č.j. 6748/04/OV/O ze dne 7.9.2004 pro stavbu nazvanou:
„Decentralizace zdrojů tepla“, vztahující se ke stavbám na pozemcích č. parc. 550/1, 551,
556 a 557/70 V kat. území Satalice
2. Kolaudační rozhodnutí č.j. 5059/81/výst/Se/Na ze dne 24.11.1981 pro bytové jednotky
(stavba na pozemku č. parc. 557/31 v kat. území Satalice), ke kterému zdejší stavební
úřad vydal dne 2.10.2006 doklad o nabytí právní moci

3. Sdělení č.j. P19 4208/2020—OV/P ze dne 8.7.2020, které se vztahuje ke stavbě na
pozemku č. parc. 557/31 V kat. území Satalice, které bylo přiděleno popisné číslo 665
V archivu zdejšího stavebního úřadu není uložen geometrický plán č. 344—74/ 1999 ze dne
19.1.2000, pro dělení pozemku č. parc. 557/50 v kat. území Satalice, ani souhlas, čijiné opatření,
vztahující se k dělení tohoto pozemku.
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Doručuje se:
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