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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 ve věci poskytnutí 

informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn,  

o vyhotovení kopií listin vydaným stavebním úřadem (stavebního povolení, územní rozhodnutí, 

kolaudační rozhodnutí), kterou dne 28.02.2022 podala Společnost pro Cenové mapy ČR s.r.o., 

IČO 24160130, Králodvorská č.p. 1086/14, 110 00  Praha 1-Staré Město (dále jen "žadatel"). 

Obsah žádosti: 

Žádost o vyhotovení kopií listin: 

- stavební povolení „REZIDENCE TRILOBIT“ 

- stavební povolení „EKOREZIDENCE PLZEŇKA“ 

- územní rozhodnutí, stavební povolení „VILA VOJANKA-REKONSTRUKCE“ 

- územní rozhodnutí, stavební povolení „KASKÁDY BARRANDOV XII“ 

- kolaudační rozhodnutí „REZIDENCE PLZEŇSKÁ-REKONSTRUKCE“ 

- stavební povolení „KASKÁDY BARRANDOV XIII“ 

- stavební povolení „DRUŽSTEVNÍ BYDLENÍ KASKÁDY BARRANDOV XIV“ 

- stavební povolení „REZIDENCE NEKLANKA II“ 

- stavební povolení „STAROKOŠÍŘSKÁ AVENUE“ 

- územní rozhodnutí, stavební povolení „REZIDENCE SLOVANKA – REKONSTRUKCE“ 

- stavební povolení „KASKÁDY BARRANDOV XV – DRUŽSTEVNÍ“ 

- stavební povolení „KASKÁDY BARRANDOV XVI“ 

- územní rozhodnutí, stavební povolení „NOVÁ WALTROVKA H1, H2“ 

- územní rozhodnutí, stavební povolení „BYTY NA ČEČELIČCE 4 - REKONSTRUKCE“ 

- územní rozhodnutí, stavební povolení „HOMOLKA HILLS“, „HOMOLKA HILLS-RD“ 

- územní rozhodnutí, stavební povolení „VILAPARK KLAMOVKA“ 

- územní rozhodnutí, stavební povolení „REZIDENCE ŠTEFÁNIKOVA - REKONSTRUKCE“ 

- územní rozhodnutí, stavební povolení „GARDEN LOFTS“ 

- územní rozhodnutí, stavební povolení „LIHOVAR I“ 

- územní rozhodnutí, stavební povolení „REZIDENCE POD TŘEŠNĚMI“ 

- územní rozhodnutí, stavební povolení „POD BERTRAMKOU“ 

- územní rozhodnutí, stavební povolení „STRAKONICKÁ 15 - REKONSTRUKCE“ 

K výše uvedené žádosti stavební úřad sděluje, že: 

- Kopie územních rozhodnutí a stavebních povolení, které stavební úřad dohledal v archivu 

stavebního úřadu městské části Praha 5, jsou součástí přílohy tohoto sdělení. Skoro všechny 

vyhledané UR a SP byly zveřejněny na úřední desce po dobu 15 dnů, včetně způsobu 

umožňující dálkový přístup, při občasném sledování úřední desky můžete zjistit Vámi 

sledované informace v aktuální dobu. 

Spis. zn.: MC05/OSU/16899/2022/Pal/ob.106 Archiv: ob.106  

Č. j.: MC05  64822/2022 Spisový znak: 330 V/5  

Vyřizuje: Ing. arch. Hana Palínková V Praze 04.04.2022 
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- Stavební úřad nevydal stavební povolení pod názvem „REZIDENCE TRILOBIT“ na pozemek 

parc. č. 1235 v k. ú. Hlubočepy. 

- Stavební úřad nevydal stavební povolení pod názvem „EKOREZIDENCE PLZEŇKA“              

na pozemky parc. č. 574/1, 574/2 v k. ú. Smíchov. 

- Stavební úřad nevydal územní rozhodnutí ani stavební povolení pod názvem „VILA VOJANKA-

REKONSTRUKCE“ na pozemky parc. č. 1104, 1105 v k. ú. Košíře. 

- Stavební úřad nevydal územní rozhodnutí ani stavební povolení pod názvem „KASKÁDY 

BARRANDOV XII“  na pozemek parc. č. 1798/517 v k. ú. Hlubočepy. 

- Stavební úřad nevydal kolaudační rozhodnutí pod názvem „REZIDENCE PLZEŇSKÁ - 

REKONSTRUKCE“ na pozemek parc. č. 1292 v k. ú. Košíře. 

- Stavební úřad nevydal stavební povolení pod názvem „KASKÁDY BARRANDOV XIII“          

na pozemek parc. č. 1792/98 v k. ú. Hlubočepy. 

- Stavební úřad nevydal stavební povolení pod názvem „DRUŽSTEVNÍ BYDLENÍ KASKÁDY 

BARRANDOV XIV“ na pozemek parc. č. 1792/6 v k. ú. Hlubočepy. 

- Stavební úřad vydal stavební povolení pod názvem „Bytový dům Na Neklance II“, mimo jiné 

na pozemku parc. č. 4921/2 v k.ú. Smíchov, které je přílohou tohoto sdělení. („REZIDENCE 

NEKLANKA II“) 

- Stavební úřad nevydal stavební povolení pod názvem „STAROKOŠÍŘSKÁ AVENUE“ 

na pozemek parc. č. 1311 v k. ú. Košíře. 

- Stavební úřad nevydal územní rozhodnutí ani stavební povolení pod názvem „REZIDENCE 

SLOVANKA – REKONSTRUKCE“ na pozemek parc. č. 488 v k. ú. Hlubočepy. 

- Stavební úřad nevydal stavební povolení pod názvem „KASKÁDY BARRANDOV XV – 

DRUŽSTEVNÍ“ na pozemek parc. č. 1792/569 v k. ú. Hlubočepy. 

- Stavební úřad nevydal stavební povolení pod názvem „KASKÁDY BARRANDOV XVI“ 

na pozemek parc. č. 1792/655 v k. ú. Hlubočepy. 

- Stavební úřad nevydal územní rozhodnutí ani stavební povolení pod názvem „NOVÁ 

WALTROVKA H1, H2“ na pozemek parc. č. 989/23 v k. ú. Jinonice. 

- Stavební úřad vydal společné povolení pod názvem „Bytový dům Na Čečeličce, půdní vestavba a 

výstavba výtahu“, mimo jiné na pozemku parc. č. 3526 v k. ú. Smíchov, které je přílohou tohoto 

sdělení. („BYTY NA ČEČELIČCE 4 - REKONSTRUKCE“) 

- Stavební úřad vydal stavební povolení pod názvem „Bytový dům a řadové domy Pod Kotlářkou“, 

mimo jiné na pozemku parc. č. 4753, 4750 v k. ú. Smíchov, které je přílohou tohoto sdělení. 

(„HOMOLKA HILLS“, „HOMOLKA HILLS-RD“) 

- Stavební úřad vydal stavební povolení pod názvem „Obytný soubor Klamovka“, mimo jiné 

na pozemku parc. č. 4015 v k. ú. Smíchov, které je přílohou tohoto sdělení. („VILAPARK 

KLAMOVKA“) 

- Stavební úřad vydal společné povolení pod názvem „Stavební úpravy BD Štefánikova 278/40“, 

mimo jiné na pozemku parc. č. 96 v k. ú. Smíchov, které je přílohou tohoto sdělení. 

(„REZIDENCE ŠTEFÁNIKOVA - REKONSTRUKCE“) 

- Stavební úřad vydal společné povolení pod názvem „Novostavba BD v proluce Pechlátova“, 

mimo jiné na pozemku parc. č. 395 v k. ú. Radlice, které je přílohou tohoto sdělení. („GARDEN 

LOFTS“) 

- Stavební úřad vydal stavební povolení pod názvem „ZLATÝ LIHOVAR – REZIDENČNÍ 

KOMPLEX, ETAPA SEVER“, mimo jiné na pozemku parc. č. 684 v k. ú. Smíchov, které je 

přílohou tohoto sdělení. („LIHOVAR I“) 
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- Stavební úřad vydal územní rozhodnutí pod názvem “ZLATÝ LIHOVAR – REZIDENČNÍ 

KOMPLEX“, mimo jiné na pozemku parc. č. 684 v k. ú. Smíchov, které je přílohou tohoto 

sdělení. („LIHOVAR I“) 

- Stavební úřad vydal společné povolení pod názvem „Novostavba domu se třemi byty“, mimo jiné 

na pozemku parc. č. 2027 v k. ú. Hlubočepy, které je přílohou tohoto sdělení. („REZIDENCE 

POD TŘEŠNĚMI“) 

- Stavební úřad vydal stavební povolení pod názvem „Bytový dům U Blaženky“, mimo jiné 

na pozemku parc. č. 2499 v k. ú. Smíchov, které je přílohou tohoto sdělení. 

(„POD BERTRAMKOU“) 

- Stavební úřad vydal územní rozhodnutí pod názvem „Bytový dům  U Blaženky“, mimo jiné 

na pozemku parc. č. 2499 v k. ú. Smíchov, které je přílohou tohoto sdělení. 

(„POD BERTRAMKOU“) 

- Stavební úřad nevydal územní rozhodnutí ani stavební povolení pod názvem „STRAKONICKÁ 

15 - REKONSTRUKCE“ na pozemek parc. č. 588, v k. ú. Smíchov. 

- Stavební úřad se při vyhledávání dokumentů řídil názvem dokumentu (obchodní název 

projektu), které žadatel uvádí u požadovaných rozhodnutí a povolení, případně dohledával 

potřebné dokumenty podle parcelních čísel pozemků. Výše uvedené informace jsou aktuální 

ke dni tohoto sdělení.  

Ing. arch. Eva Hnilica Čechová, MBA 

vedoucí odboru Stavební úřad 

 

 otisk razítka 

 

v zastoupení Ing. Dana Ševčíková, v. r. 

 

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

Přílohy: 

1. Kopie SP – „Bytový dům Na Neklance II“, č. j. MC05 102155/2021 ze dne 13.07.2021 

2. Kopie UR+SP – „Bytový dům Na Čečeličce, půdní vestavba a výstavba výtahu“, 

č. j. MC05 259367/2021 ze dne 01.12.2021 

3. Kopie SP - „Bytový dům a řadové domy Pod Kotlářkou“, č. j. MC05  24750/2021 z dne 12.02.2021 

4. Kopie SP - „Obytný soubor Klamovka“, č. j. MC05 178824/2021 ze dne 26.08.2021 

5. Kopie UR+SP - „Stavební úpravy BD Štefánikova 278/40“, č. j. MC05  55867/2020 

ze dne 29.04.2020 

6. Kopie SP - „Novostavba BD v proluce Pechlátova“, č. j. MC05 143953/2020 ze dne 23.09.2020 

7. Kopie SP - „ZLATÝ LIHOVAR – REZIDENČNÍ KOMPLEX, ETAPA SEVER“, č. j. MC05  

45988/2022 ze dne 03.03.2022 

8. Kopie UR - „ZLATÝ LIHOVAR – REZIDENČNÍ KOMPLEX“, č. j. MC05 185077/2020 

ze dne 13.10.2020 

9. Kopie UR+SP -  „Novostavba domu se třemi byty“, č. j. MC05 212978/2019 ze dne 18.09.2019 

10. Kopie SP - „Bytový dům U Blaženky“, č. j. MC05 225922/2020 ze dne 07.01.2021 

11. Kopie UR - „Bytový dům  U Blaženky“, č. j. MC05 166331/2021 ze dne 06.08.2021 

 

Obdrží s přílohou: 

1. Společnost pro Cenové mapy ČR s.r.o., IDDS: 3w35q9b  

 sídlo: Králodvorská č.p. 1086/14, 110 00  Praha 1-Staré Město 

Stejnopis: spisy 

Za správnost vyhotovení: Ing. arch. Hana Palínková 
 


