MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 19
Úřad městské části Praha 19
se sídlem: Semilská 43/1, 197 00 Praha 9 – Kbel y

odbor výstavby – stavební úřad
detašované pracoviště: Železnobrodská 825, 197 00 Praha 9 – Kbel y
Telefon: 286 852 470,
IDS: ji9buvp
Č.j.: P19 1441/2022-OV/P
Sp.zn.: SZ P19 1441/2022
Vyřizuje: Ing. Peterková
e-mail: ivana.peterkova@kbely.mepnet.cz
Telefon: 286 852 470

V Praze dne 8.3.2022

K
-----------------Informace

Společnost pro cenové mapy ČR s.r.o.
IČ 241 60 130
Královodvorská 1086/14
110 00 Praha 1

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 Prahy, ve znění pozdějších předpisů,
obdržel dne 28.2.2022 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“).
Žádost se vztahuje k poskytnutí listin (územní rozhodnutí a stavební povolení, příp. dokumenty
nahrazující stavební povolení) týkající se obchodního názvu projektu: BYDLENÍ KBELIČKY – RD,
parcelní číslo 1938/24.
Na základě této skutečnosti byly prověřeny doklady uložené v archivu zdejšího stavebního
úřadu a bylo zjištěno, že pro specifikovaný záměr na pozemku č. parc. 1938/24 bylo vydáno územní
rozhodnutí a stavení povolení pro výstavbu rodinných domů společně také na pozemcích č. parc.
1937/63 a 1938/23 v kat. území Kbely. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o jedno povolení, které
nelze rozdělit pouze pro pozemek č. parc. 1938/24, zasíláme Vám anonymizovanou kopii stavebního
povolení pro stavbu nazvanou „Rodinné domy Kbeličky“, na pozemcích č. parc. 1937/63, 1938/23 a
1938/24 v kat. území Kbely.

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

vedoucí odboru výstavby
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