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SDĚLENÍ 

 

Úřad městské části Praha 5, Odbor Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. 

c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „stavební zákon“), a vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. 

Prahy, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební úřad“), obdržel žádost o poskytnutí informace 

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kterou dne 27.03.2022 podal 

Ing. arch. Robert Jerie, nar. 19.02.1991, Okoř č.p. 1, 252 64  Velké Přílepy 

(dále jen „žadatel“), týkající se stanovisek nebo rozhodnutí stavebního úřadu (vydaných v časovém období 

od počátku roku 2000 do současnosti) ke stavbám stojících na pozemcích parc. č. 181 (zastavěná plocha a 

nádvoří), parc. č. 188 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 189 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 190 

(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 195 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 196 (zastavěná plocha a 

nádvoří) v katastrálním území Smíchov, v Praze 5 (dále jen „stavba“). 

Stavební úřad k podané žádosti sděluje: 

Stavební úřad zasílá v příloze požadované dokumenty. 

Pro úplnost stavební úřad níže uvádí chronologický seznam požadovaných dokumentů: 

1. Bytový dům č.p. 512 na pozemku parc.č. 181 k.ú.Smíchov: 

 Stavební povolení č.j. Výs.Sm.512-6694/00-Ka-R ze dne 20.12.2000 

 Kolaudační rozhodnutí č.j. Výs.Sm.512-680/01-Ka-R ze dne 06.03.2001 

 Rozhodnutí – stavební povolení č.j. Výs.Sm.512-6307/01-Za-R ze dne 29.05.2002 

 Rozhodnutí – prodloužení lhůty pro dokončení stavby č.j. OSU.Sm. 512-56930/2010-Še-R ze dne 

04.11.2010 

 Rozhodnutí – stavební povolení – změna stavby č.j. OSU.Sm. 512-19392/2011-Gre-R ze dne 

19.12.2011 

 Rozhodnutí – změna stavby před dokončením č.j. OSI.Sm. 512-28203/2012-Gre-R ze dne 

30.9.2013 

 Kolaudační souhlas pro změnu stavby č.j. OSI.Sm. 512-32604/2014-Gre ze dne 18.11.2014 

2. Bytový dům č.p. 623 na pozemku parc.č. 188 k.ú.Smíchov: 

 Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru č.j. OSI.Sm.623-14051/2013-Vr ze dne 

13.03.2013 

 Kolaudační souhlas pro změnu stavby č.j. OSI.Sm. 623-45900/2013-Vr ze dne 10.09.2013 

 Sdělení č.j. MC05 69967/2017 ze dne 30.11.2017 
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3. Bytový dům č.p. 92 na pozemku parc.č. 189 k.ú.Smíchov: 

 Rozhodnutí – stavební povolení – změna stavby č.j. Výs.Sm.92-1048/07-Ja-R ze dne 27.08.2007 

 Rozhodnutí – změna stavby před dokončením – prodloužení lhůty č.j. OSU.Sm. 92-66870/2011-

Do-R ze dne 31.10.2011 

4. Bytový dům č.p. 93 na pozemku parc.č. 190 k.ú.Smíchov: 

 Kolaudační rozhodnutí na změnu stavby č.j. Výs.Sm.93-6271/02-Š-R ze dne 17.01.2003 

 Rozhodnutí dodatečné stavební úpravy č.j. Výs.Sm.93-1186/03-Šp-R ze dne 27.05.2003 

 Rozhodnutí – změna stavby před dokončením Výs.Sm.93-3649/03-Š-R ze dne 06.08.2003 

 Rozhodnutí – stavební povolení – změna stavby č.j. Výs.Sm.92-4501/03-Š-R ze dne 03.10.2003 

 Kolaudační rozhodnutí na změnu stavby č.j. Výs.Sm.93-5540/03-Šp/R ze dne 06.11.2003 

 Rozhodnutí – změna stavby před dokončením – prodloužení lhůty č.j. Výs.Sm.93-5575/03-Š-R ze 

dne 20.11.2003 

 Rozhodnutí – změna stavby před dokončením – prodloužení lhůty č.j. Výs.Sm.93-5574/03-Š-R ze 

dne 20.11.2003 

 Rozhodnutí – stavební povolení – změna stavby č.j. Výs.Sm.93-5812/03-Š-R ze dne 21.11.2003 

 Kolaudační rozhodnutí na změnu stavby č.j. Výs.Sm.93-6264/03-Š-R ze dne 28.11.2003 

 Kolaudační rozhodnutí na změnu stavby č.j. Výs.Sm.93-2403/04-Š-R ze dne 03.06.2004 

 Rozhodnutí – změna stavby před dokončením – dodatečné povolení č.j. Výs.Sm.93-5426/04-Š-R 

ze dne 27.12.2004 

 Kolaudační rozhodnutí na změnu stavby č.j. Výs.Sm.93-4194/06-Š-R ze dne 08.09.2006 

 Kolaudační rozhodnutí na změnu stavby č.j. Výs.Sm.93-310/07-Š-R ze dne 17.09.2007 

 Souhlas s provedením ohlášené stavby č.j. Výs.Sm.93-5206/08-Br. Ze dne 07.01.2009 

5. Bytový dům č.p. 579 na pozemku parc.č. 195 k.ú.Smíchov: 

 Rozhodnutí – stavební povolení č.j. Výs.Sm.665-322/02-Ka-R ze dne 04.03.2002 

 Rozhodnutí – stavební povolení – změna stavby č.j. Výs.Sm.579-1839/05-Šti-R ze dne 

14.06.2005 

 Rozhodnutí – prodloužení platnosti stavebního povolení č.j. Výs.Sm.579-2108/07-Šti-R ze dne 

25.06.2007 

 Kolaudační rozhodnutí – stavební úpravy č.j. OST.Sm. 579-62590/2012-Je-R ze dne 10.12.2012 

 Rozhodnutí – stavební povolení č.j. MC05 13713/2016 ze dne 01.02.2016 

 Kolaudační souhlas č.j. MC05 41498/2016 ze dne 19.07.2016 

 Kolaudační souhlas č.j. MC05 41551/2016 ze dne 19.07.2016 

 Kolaudační souhlas č.j. MC05 41653/2018 ze dne 23.05.2018 

 Souhlas se změnou v užívání stavby č.j. MC05 181047/2019 ze dne 08.08.2019 

6. Bytový dům č.p. 665 na pozemku parc.č. 196 k.ú.Smíchov: 

 Rozhodnutí – stavební povolení č.j. Výs.Sm.665-6046/01-Pe-R ze dne 11.01.2002 

 Kolaudační rozhodnutí č.j. Výs.Sm.665-3478/02-Ka-R ze dne 02.08.2002 

 Rozhodnutí – stavební povolení – změna stavby č.j. Výs.Sm.665-4552/02-Za-R ze dne 

08.10.2002 

 Rozhodnutí – změna stavby – prodloužení lhůty č.j. Výs.Sm.665-7049/03-Š-R ze dne 22.01.2004 
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 Kolaudační rozhodnutí na změnu stavby č.j. Výs.Sm.665-943/04-Š-R ze dne 29.09.2004 

 Sdělení č.j. Výs.Sm. 665-609/06-Br ze dne 08.02.2006 

 Sdělení č.j. Výs.Sm. 665-4676/06-De ze dne 11.09.2006 

 Sdělení č.j. Výs.Sm. 665-2823/09-Je-ozn. ze dne 09.10.2009 

 Sdělení č.j. OSI.Sm. 665-59351/2013-B ze dne 19.11.2013 

 Rozhodnutí – stavební povolení – změna stavby č.j. OSI.Sm. 665-5361/2015-Vr-R ze dne 

19.05.2015 

 Kolaudační souhlas č.j. MC05 19722/2016 ze dne 24.03.2016 

 Sdělení č.j. MC05 75325/2018 ze dne 20.07.2018 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Eva Hnilica Čechová, MBA 

vedoucí Odboru Stavební úřad 

otisk razítka 

 

v zastoupení Ing. Dana Ševčíková v.r. 

 

 

 

Příloha: viz text 

 

 

Při jednání se stavebním úřadem vždy uvádějte číslo jednací a spisovou značku stavebního úřadu. 

 

 

Obdrží s přílohou: 

Ing. arch. Robert Jerie, Okoř č.p. 1, 252 64  Velké Přílepy 

 

 

 

Stejnopis: spisy 

Za správnost vyhotovení: Ing. Libor Doubravský 

 


