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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 informací, kterou dne 

20.7.2022 podala 

Tereza Štefanová, nar. 31.12.1983, Hennerova č.p. 217/19, 150 00  Praha 5 (dále jen "žadatel") a na 

základě posouzení stavební úřad sděluje, že ke stavbě  s názvem  

Novostavba koupaliště Motol, 

týkající se novostavby zázemí předmětného koupaliště. K této stavbě vám byla zaslána stanoviska 

příslušných dotčených orgánů a správců sítí společně se sdělením č.j. MC05 119433/2022 ze dne 

15.6.2022.  

Nyní je požadováno stanovisko ÚMČ Praha 5, Odboru veřejného prostranství č.j. MC05 60555/2020 a 

stanovisko České inspekce životního prostředí č.j. ČIŽP/41/2020/4106. Stavební úřad nepovažoval za 

nutné tato stanoviska ve vydaném sdělení zasílat, neboť ani jedno z nich nemá žádný vliv na řešené 

území. Přikládáme je nyní. 

Další požadované doklady jsou „studie k uvedenému záměru v podobě, ve kterém byla přiložena 

k žádostem o vyjádření jednotlivých dotčených orgánů“.  

Stavební úřad konstatuje, že jestliže byly dotčeným orgánům předkládány nějaké studie, pak k nim 

stavební úřad nemá a nikdy neměl přístup. Stavební úřad posuzoval projektovou dokumentaci, která mu 

byla předložena, v souladu s ustanovením § 94l odst.2 písm.c stavebního zákona. 

Dále je požadován Inženýrsko geologický průzkum zpracovaný firmou ArtepGeo s.r.o., který je přílohou 

tohoto sdělení a Návrh sadových úprav, zpracovaný Ing. Barborou Eismanovou. 

Návrh sadových úprav není součástí projektu a stavební úřad tuto část dokumentace nepožadoval, protože 

byl požádán o společné umístění a povolení novostavby zázemí koupaliště v místě stávající budovy.  

Sadové úpravy nejsou stavbou dle ustanovení stavebního zákona. Zasíláme kopii koordinační situace. 

 

 

Ing. Dana Ševčíková 

vedoucí Odboru Stavební úřad 

  

 

 

Upozornění: 

Spis. zn.: MC05/OSU/32961/2022/HAV/ Archiv:ob.106  

Č. j.: MC05 149170/2022 Spisový znak: 330 V/5  

Vyřizuje: Ing. arch. Zdenka Havelková V Praze 25.07.2022 
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Pokud stavební úřad obdrží další požadavky k předmětné stavbě, bude nucen jejich vyhotovení zpoplatnit 

dle Směrnice č.3/2022 ÚMČ Praha 5 – Pravidla pro vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle § 

106/1999 Sb. 

 

 

 

 

Za správnost vyhotovení: Ing. arch. Zdenka Havelková 

 

Přílohy:  Stanovisko ÚMČ Praha 5, Odboru veřejného prostranství 

  Stanovisko České inspekce životního prostředí 

Inženýrskogeologický průzkum 

Koordinační situace 

 

 

 

Obdrží: 

účastníci řízení 

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

 

Stejnopis: spisy 

 


