
 

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 443/2022-OV/P                          V Praze dne 26.1.2022 

Sp.zn.: SZ P19 443/2022  

Vyřizuje: Ing. 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 18.1.2022 žádost, kterou podala společnost A-ISA ATELIER s.r.o., IČ 257 81 138, se sídlem 

Komenského 949, 250 01 Brandýs n.L., jednatel Ing. Arch. Pavel Bíma, o poskytnutí informace v souladu 

se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to: 

 

Informace o podáních, řízeních či úkonech známých či Vaším úřadem evidovaných či vedených a 

podléhajících režimu ve smyslu zákona 106/1999Sb., výhradně však těch, kde byly, jsou a mohou být 

dotčena práva RODINKY – bytového družstva, a dále ve vztahu k probíhajícím či připravovaným aktivitám 

na pozemcích 245/1, 245/6, 1945/83, 1945/110, 1945/111, 1945/114, kde RODINKA bytové družstvo mělo 

či má být účastníkem řízení.  

 

V žádosti není uveden žádný časový údaj, ke kterému se žádost vztahuje. Na základě žádosti byly 

prověřeny doklady uložené v archivu zdejšího stavebního úřadu a po prostudování těchto dokladů Vám 

sdělujeme, že v současné době je vedeno, na základě žádosti Městské části Praha 19, IČ 002 31 304, 

Semilská 43/1, 197 00 Praha 9, zastoupené PITTER DESIGN, s.r.o., IČ 252 75 291, Schulhoffova 1632, 

530 03 Pardubice, územní řízení pod Sp.zn.: SZ P19 4041/2021 pro stavbu nazvanou: „Dětské hřiště 

Albrechtická“ Praha, Kbely, Albrechtická, která má být umístěna na pozemcích parc. č. 245/1, 245/3 a 

249/2 vše v kat. území Kbely, kdy RODINKA, bytové družstvo, Toužimská 583/24, 197 00 Praha 9 je 

účastníkem tohoto řízení. Žádné jiné podání vztahující se k Vámi uváděným pozemkům v současné době 

zdejší stavební úřad neeviduje.   

 

 

 

               

                                                   

                                                                                                            Ing. Ivana   P e t e r k o v á, v. r. 
otisk úředního razítka      vedoucí odboru výstavby 

 

 

 

 

 

Doručuje se: 

A-ISA ATELIER s.r.o., Komenského 949, 250 01 Brandýs n.l., IDS icbj5ag  

Na vědomí: 

OKS 
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