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Věc: Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Dne 25.6.2018 byla Úřadu městské části Praha 15 doručena žádost o poskytnutí informace
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, od Společenství vlastníků Livornská 427, 428, 429, Praha 10, se sídlem Livornská
428, 109 00 Praha 10, IČ: 01663712, zastoupené JUDr. Josefem Vejmelkou, advokátem
v plné moci, v níž žádáte o následující informace týkající se výstavby bytového domu v ulici
Milánská na pozemcích parc. č. 509/45, 509/128 a 509/129, k.ú. Horní Měcholupy (dále jen
„BD Milánská“):
i) sdělení, v jaké fázi se aktuálně nachází projekt BD Milánská,
ii) v případě, že již bylo v souvislosti s projektem výstavby BD Milánská zahájeno řízení
podle platných právních předpisů České republiky, prosíme o poskytnutí informací o
předmětu a stavu takového řízení (popř. takových řízeních), včetně uvedení spisové
značky a úřední osoby pověřené vedením předmětného řízení,
iii) zaslání kopií aktuální dokumentace technického řešení BD Milánská spolu s aktuálními
vizualizacemi BD Milánská včetně souvisejících technických a průvodních zpráv.
K uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
Záměr výstavby BD Milánská (přestavba kotelny) byl projednán v Komisi pro územní rozvoj
a životní prostředí (dále jen „Komise“) na jejím zasedání č. 21 dne 23.3.2017. Záměr se týkal
novostavby bytového domu na místě stávající kotelny s převládající funkcí bydlení (cca
90%), stavba byla navržena jako solitérní 10 podlažní dům, od 7. podlaží včetně ustupující, se
dvěma podzemními podlažími a osmi nadzemními podlažími. Komise s navrženým záměrem
nesouhlasila a doporučila jej přepracovat dle platného Územního plánu hl. města Prahy tak,
aby investor nemusel požadovat žádnou výjimku v rámci jeho následného projednávání. Zápis
ze zasedání Komise je uveřejněn na webových stránkách MČ Praha 15:
http://www.praha15.cz/volene-organy/komise/komise-uzemniho-rozvoje-zivotniho-prostredidopravy-a-energetiky/zapis-ze-zasedani-c-21-komise-pro-uzemni-rozvoj-a-zivotniprostredi.html
Od doby projednání předmětného záměru v Komisi dne 23.3.2017 investor nepředložil
žádnou jinou dokumentaci týkající se stavby BD Milánská.
MČ Praha 15 má k dispozici pouze dokumentaci z ledna 2017 uveřejněnou na svých
webových stránkách:
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http://www.praha15.cz/urad/odbory-uradu/kancelar-starosty/projekty/novostavba-bdmilanska-studie.html
V souvislosti s projektem výstavby BD Milánská nebylo dosud zahájeno žádné řízení.
Projekt BD Milánská se tedy stále nachází ve fázi studie.
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