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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 13.06.2022 podala 

Mgr. Tereza Štefanová, nar. 31.12.1983, Hennerova č.p. 217/19, 150 00  Praha 5 

 (dále jen "žadatel"), a na základě posouzení stavební úřad k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoInf“) týkající se 

rekonstrukce koupaliště Motol (dále jen "stavba") a zaslání kopií příslušných dokumentů, sděluje 

následující: 

K požadavku týkajícího se informací ke stavbě nazvané Koupaliště Motol stavební úřad sděluje, že bylo 

vedeno společné územní a stavební řízení ohledně nikoliv rekonstrukce, ale novostavby objektu pod 

sp.zn.MC05/OSU/42046/2020/Hav pod názvem „novostavba zázemí koupaliště“, Mot.p.51/1, přičemž 

stavba byla povolena společným rozhodnutím č.j. MC05 253648/2020 ze dne 24.2.2021 s nabytím právní 

moci 22.3.2021. 

 

Pro úplnost stavební úřad níže uvádí seznam nejdůležitějších stanovisek dotčených orgánů 

poskytovaných žadateli: 

 Rozhodnutí o schválení stavebního záměru č.j. MC05 253648/2020 ze dne 24.2.2021, NPM 22.3.2021 

 MHMP - odbor evidence majetku č.j. MHMP 808918/2020 z 01.06.2020 

 MHMP - odbor památkové péče č.j. MHMP 105228/2020 z 17.01.2020 

 MHMP - odbor územního rozvoje, oddělení informací o území č.j. MHMP 85413/2020 z 21.01.2020 

 MHMP - odbor ochrany prostředí -oddělení posuzování vlivů na životní prostředí č.j. MHMP 

1023631/2020 z 01.07.2020 

 MHMP - odbor ochrany prostředí  - oddělení péče o zeleň č.j. MHMP 1183385/2020 z 03.08.2020 

 ÚMČ Praha 5 - odbor dopravy č.j. MC05 60693/2020/ODP/Kov z 25.05.2020 

 ÚMČ Praha 5 - odbor správy veřejného prostranství a zeleně č.j. MC05 60555/2020 z 13.05.2020 

 ÚMČ Praha 5 - odbor ochrany životního prostředí č.j. MC05/59630/2020/OŽV/iva z 16.07.2020 

 ÚMČ Praha 5 - odbor územního rozvoje č.j. MC05 60306/2020 z 04.08.2020 

 Lesy hl.m. Prahy - středisko vodní toky č.j. 2323/2019 VT_0309/2019 z 29.11.2019 

 Technická správa komunikací - Svodná komise č.j. TSK/33177/19/1109/Ve z 27.02.2020 

 Technologie Hlavního města Prahy, a. s. č.j. 5872/19 z 22.10.2019 

 ČIŽP - Česká inspekce životního prostředí  č.j. ČIŽP/41/2020/4106 z 02.04.2020 

 Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy č.j. HSAA-2273-4/2020 z 6.03.2020 

 Hygienická stanice hl.m. Prahy č.j. HSHMP 57521/2016 z 14.02.2020 
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 Policie ČR č.j. KRPA-371230-1/ČJ-2019-0000DŽ z 14.11.2019 

 NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. č.j. 108190114 (108/114) z 19.12.2019 

 Povodí Vltavy s.p. č.j. 72761/2019-263 z 14.11.2019 

 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. č.j. 04847/19/2/02 

z 03.12.2019 

 Pražská vodohospodářská společnost a.s. č.j. 04847/19/2/02 z 2.12.2019 

 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. č.j. PVK 60479/ÚTPČ/19 z 13.11.2019 

 PREdistribuce, a.s. – sítě č.j. 25148929 z 19.6.2020  

 Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (Cetin) č.j. 805013/19 z 14.11.2019 

 

 

 

Ing. Dana Ševčíková 

vedoucí Odboru Stavební úřad 

  

 

 

Za správnost vyhotovení: Ing. arch. Zdenka Havelková 

 

Přílohy: viz text 

 

Obdrží: 

účastníci řízení 

1. Tereza Štefanová, Hennerova č.p. 217/19, 150 00  Praha 5 

 

Stejnopis: spisy 

 

 


