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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 dne 09.03.2022 

žádost společnosti  CWI Smíchov, s.r.o., IČO 03841626, Archeologická č.p. 2256/1, 155 00  Praha 

(dále jen "žadatel") ve věci poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ohledně stavebních prací prováděných ve II. ochranném pásmu vodního zdroje ZTC 3 

v lokalitě stavebního záměru nazvanému jako: 

“ZLATÝ LIHOVAR – REZIDENČNÍ KOMPLEX“, 

na pozemku parc. č. 568/2 (ostatní plocha), parc. č. 574/8 (ostatní plocha), parc. č. 1603/1 (ostatní 

plocha), parc. č. 1603/2 (ostatní plocha), parc. č. 1603/3 (ostatní plocha), parc. č. 1603/4 (ostatní 

plocha), parc. č. 1753/6 (ostatní plocha), parc. č. 1753/7 (ostatní plocha), parc. č. 1753/20 (ostatní 

plocha) v katastrálním území Hlubočepy, parc. č. 683 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 684 

(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 685 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 686 (ostatní plocha) 

parc. č. 687 (ostatní plocha), parc. č. 688/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 688/2 (zastavěná 

plocha a nádvoří), parc. č. 689/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 689/2 (zastavěná plocha a 

nádvoří), parc. č. 689/3 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 689/4 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. 

č. 690 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 691/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 691/2 

(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 692 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 4990/1 (ostatní plocha), 

parc. č. 4994/1 (ostatní plocha), parc. č. 4994/3 (ostatní plocha), parc. č. 4994/14 (ostatní plocha), parc. 

č. 4994/15 (ostatní plocha), parc. č. 5031 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 5033/5 (ostatní plocha), 

parc. č. 5033/6 (ostatní plocha), parc. č. 5033/7 (ostatní plocha), parc. č. 5033/8 (ostatní plocha), parc. 

č. 5043/1 (ostatní plocha), parc. č. 5043/2 (ostatní plocha), parc. č. 5043/15 (ostatní plocha), parc. č. 

5043/16 (ostatní plocha), parc. č. 5043/17 (ostatní plocha), parc. č. 5043/27 (ostatní plocha), parc. č. 

5044/3 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 5044/4 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 5044/5 

(ostatní plocha) v katastrálním území Smíchov, v území mezi ulicemi Nádražní, Strakonická, 

Praha 5 (dále jen ,,záměr“). 

 

Stavební úřad k žádosti sděluje následující: 

Stavební práce ve výše uvedené lokalitě stavebního záměru nazvaného jako"   ZLATÝ LIHOVAR – 

REZIDENČNÍ KOMPLEX", který se nachází částečně v lokalitě II. ochranného pásma vodního zdroje 

ZTC 3 jsou prováděny na základě: 

- pravomocného územního rozhodnutí č.j.MC05 185077/2020 ze dne 13.10.2020 

spis.zn.:MC05/OSU/11568/2020/Šev/Sm.p.683 s doložkou právní moci dne 07.11.2020,  

 

Spis. zn.: MC05/OSU/16117/2022/Šev/Sm.p.683 Archiv: Sm.p.683  
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Vyřizuje: Ing. Dana Ševčíková V Praze 31.03.2022 
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- pravomocného stavebního povolení speciálního stavebního úřadu č.j.MC05 20966/2022 ze dne 

24.01.2022 spis.zn.:MC05/OSU/58930/2021 s doložkou právní moci dne 16.02.2022, 

 

- společného souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru – zařízení staveniště 

č.j.MC05 38938/2022 ze dne 21.02.2022, 

 

- pravomocného stavebního povolení č.j. MC05 45988/2022 ze dne 03.03.2022 spis.zn.: 

MC05/OSU/8926/2022/Šev/Sm.p.683 s doložkou právní moci dne 23.03.2022, 

 

- pravomocného stavebního povolení vodoprávního úřadu č.j.MC05 274548/2021/OZP/Ni, ze dne 

03.01.20221, spis.zn.:MC05-S 51506/2021/OZP/OVH, 

 

- pravomocného společného územního rozhodnutí a stavebního povolení č.j.MC05 1760/2018 ze dne 

22.01.2018 spis.zn.:MC05 /OSU/5569/2017/Mi/Sm.2584 s doložkou právní moci 14.03.2018, 

 

- pravomocného rozhodnutí o odstranění stavby pod č.j.MC05 24788/2017 ze dne 25.04.2017 

spis.zn.:MC05/OSU/1173/2017/Po/Sm.2584 s doložkou právní moci dne 07.06.2017. 

 

K žádosti správní orgán poskytuje v příloze tohoto sdělení výše uvedená správní rozhodnutí, která vydal 

stavební úřad (vodní díla byla povolena vodoprávním úřadem), včetně požadovaných vyjádření 

dotčených orgánů státní správy na úseku ochrany vodního zdroje (závazná stanoviska Odboru životního 

prostředí ÚMČ Praha 5, odboru bezpečnosti MHMP, vyjádření Dopravního podniku l. m. Prahy a.s.). 

 

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

 

Ing. Arch. Eva Hnilica Čechová, MBA 

vedoucí Odboru Stavební úřad 

 

otisk razítka 

 

v zastoupení Ing. Dana Ševčíková, v.r. 

  

 

 

 

 

Přílohy:  

- č.j. MC05 45988/2022 

- č.j. MHMP 43912/2022 

- č.j. MC05 222632/2021/OŽP/Ryš 

- č.j. MZP/2021/500/2634 

- č.j. MC05 270974/2021/OŽP/holi 

- č.j. 100630/46Z2072/2082 

- č.j. 800210/1742/21/lin 

- č.j. 1124/21 

- č.j. MC05 20966/2022 

- č.j. MC05 131045/2021/OŽP/Ryš 

- č.j. MHMP 10793063/2021 

- potvrzená situace – Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s. 

- č.j.MC05 38938/2022 
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- č.j. MHMP 1789357/2021 

- č.j. MC05 27721/2021/OŽP/holi 

- č.j. MC05 1760/2018 

- č.j. MC05 72338/2016/OŽP/iva 

- č.j. MHMP 2164467/2016 

- č.j. 1906/16 

- č.j. MC05 24788/2017 

- č.j. MC05 29616/2016/OŽP/iva 

 

 

Obdrží s přílohou: 

Žadatel.: 

1. CWI Smíchov, s.r.o., IDDS: e87xxyx 

 sídlo: Archeologická č.p. 2256/1, 155 00  Praha 5 

 

 
Stejnopis: spisy 

Za správnost vyhotovení: Ing. Dana Ševčíková 

 

 


