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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, týkající se 

objektu „Ubytovací zařízení Klamovka“, na pozemku parc. č. 3976/4 v katastrálním území Smíchov (dále 

jen "stavba"), kterou dne 21.10.2022 podal Zsemler Michal, JUDr., advokát, IČO 66245150, 

Kardinála Berana č.p. 967/8, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 (dále jen "žadatel"). 

Obsah žádosti: 

„Ve smyslu § 4 zákona č. 106/1999 Sb., svobodném přístupu k informacím, si Váš úřad vykonávající 

působnost stavebního úřadu dovoluji požádat o poskytnutí informace, a to: 

1. Zda byl vydán kolaudační souhlas na stavbu "Ubytovací zařízení Klamovka" na pozemcích parc. č. 

3976, parc. č. 3977 a parc. č. 3978 v k.ú. Smíchov (vlastník Xerion s.r.o.). 

2. Pokud ano, žádám o sdělení, kdy byla podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu. 

3. Pokud byl kolaudační souhlas vydán, prosím o jeho zaslání. Uvedený podklad potřebuji k soudnímu 

řízení vedenému u Obvodního soudu pro Prahu 3, č.j. 7 C 465/2021.“ 

K výše uvedené žádosti stavební úřad sděluje: 

Žádost o kolaudační souhlas byla podána dne 21.07.2022. Kolaudační souhlas Vám zasíláme v příloze. 

 

Podle § 5 odst. 3 bude informace také do 15 dnů od poskytnutí zveřejněna způsobem umožňující dálkový 

přístup na webových stránkách MČ Praha 5: https://www.praha5.cz/povinne-zverejnovane-

informace/archiv-poskytnutych-informaci-podle-zakona-c-106-1999-sb/ 

 

otisk razítka 

 

Ing. Dana Ševčíková v.r. 

vedoucí Odboru Stavební úřad 

Za správnost vyhotovení: Ing. David Poduška 

 

Přílohy: 

- kolaudační souhlas, č.j.: MC05 221217/2022 

 

Obdrží: 

1. Zsemler Michal, JUDr., advokát, IDDS: fgcfubr 

 sídlo: Kardinála Berana č.p. 967/8, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 

 

Stejnopis: spisy 

Spis. zn.: MC05/OSU/58203/2022/Po/Ob.106 Archiv: Ob.106  

Č. j.: MC05 234838/2022 Spisový znak: 330 V/5  

Vyřizuje: Ing. David Poduška V Praze 26.10.2022 
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