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Věc: Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů
Dne 24.8.2018 byla Úřadu městské části Praha 15 doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v ní ž
žádáte o poskytnutí následujících informací:
1. zda je odborem stavebním vedeno územní nebo stavební řízení, které se týká výstavby obytného
souboru Praga, jenž by měl být vybudován v katastrálním území Hostivař a Záběhlice (Soubor
Praha“);
2. zda je výše nadepsaným úřadem vedeno územní nebo stavební řízení, ve kterém je žadatelem, resp.
stavebníkem společnost Rezidence Pragovka, s.r.o., IČO: 273 97 866;
3. zda je výše nadepsaným úřadem vedeno územní nebo stavební řízení, ve kterém je předmětem řízení
alespoň jeden pozemek zapsaný na LV č. 6165 v k. ú. Hostivař nebo na LV č. 11642 Záběhlice
V případě, že je vedeno řízení ad 1. až 3. výše, rovněž žádáme o sdělení čísla jednacího, pod kterým je
příslušné řízení vedeno.
Vaše žádost byla v souladu s vnitřními předpisy postoupena k přímému vyřízení Kanceláři úřadu a
tajemníka.
Na základě vyjádření odboru stavebního Úřadu městské části Praha 15 Vám sdělujeme následující:
Úřad městské části Praha 15 – odbor stavební vede územní řízení se společností (stavebníkem)
Rezidence Pragovka, s.r.o. na všech pozemcích na LV č. 6165 v k. ú. Hostivař a na LV č. 11642 v k.
ú. Záběhlice, které jsou předmětem ÚR. Žádost byla podána dne 13.8.2018 pod č.j. ÚMČ P15
37935/2018/OST/JSo.
Oznámení týkající se výrobního závodu žadatele v souvislosti se záměrem výstavby obytného souboru
Praga v k. ú. Záběhlice a Hostivař, které je součástí Vaší žádosti o poskytnutí informace, bylo předáno
stavebnímu odboru na vědomí.
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