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

odbor výstavby — stavební úřad
detašované pracoviště: Železnobrodská 825. 197 00 Praha 9 — Kbely
Telefon1286 852 470, IDS: ji9buvp

Č.j.: P19 4208/2020-OV/P
Sp.zn.: SZ P19 4097/2020
Vyřizuje: lng. Peterková
e—mail: ivanapeterkovaúškbe[v.mepnetcz
telefon: 286 852 470

Věc:

V Praze dne 8.7.2020

S

Sdělení k žádosti — OAM-SS68-8/TP-2020

Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 19 jako příslušný stavební úřad podle
ustanovení § 13 odst. 1 c) zákona č.186/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve
znění pozdějších předpisů a vyhlášky 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m.
Prahy ve znění pozdějších obdržel dne 23.6.2020 pod č.j. 4097/2020 Vaši žádost o sdělení,
zda na adrese Budovatelská 155/11, 190 15 Praha 9 — Satalice. na pozemku č. parc. 557/31
V kat. území Satalice je objekt kolaudován jako prostor pro bydlení. Žádost byla předána
Úřadem městské části Praha - Satalice.
Na základě tohoto podání byly prostudovány doklady uložené v archivu stavebního
úřadu a bylo zjištěno, že v roce 2017 bylo na základě přidělené reklamace v systému RUIAN
provedeno místní šetření za účelem ověření účelu užívání stavby na pozemku č. parc. 557/31
V kat. území Satalice. Při tomto šetření, které provedl zdejší stavební úřad, bylo zjištěno, že na
pozemku č. parc. 557/31 V kat. území Satalice je stavba s č.p. 665, ve které jsou 4 byty. Takto
byl následně objekt do systému RUIAN zapsán, což lze ověřit náhledem do Veřejného
dálkového přístupu k datům registru územní identifikace. adres a nemovitostí, kde je uvedeno,
že na pozemku č. parc. 557/31 v kat. území Satalice je bytový dům č.p. 665 se 4 byty. Jiné
doklady, vzhledem k tomu, že zdejší odbor je stavebním úřadem od 1.7.1992, uložené
V našem archivu nejsou. Dále bylo zjištěno, že číslo popisné 665 bylo objektu přiděleno
odborem živnostenským a občanskosprávním MHMP v roce 2006 na základě dokladů
pravděpodobně z roku 1981.
Číslo popisné 155 v ulici Budovatelská, které ve své žádosti uvádíte, je dle náhledu do
údajů vedených Katastrálním úřadem pro hl.m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kat.
území Satalice, uvedeno na listu vlastnictví 213 pro společnost Flaga s.r.o., Nádražní 564/47,
693 01 Hustopeče, IČ 479 17 091. Na tomto listu vlastnictví je také uveden pozemek č. parc.
557/31 V kat. území Satalice.
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Doručí se:

1. Ministerstvo vnitra ČR, odbor azylové a migrační politiky, POBox 20, 190 03 Praha 93,
IDS 6bnaawp
2. stavební archiv
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