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 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI  
náměstí 14. října 4, 150 22 Praha 5 

IČO: 00063631, DIČ CZ00063631 

 

Odbor Stavební úřad 

*MC05X01TZSBU* 

MC05X01TZSBU 

 

 

 
 

 

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, kterou dne 

21.09.2022 podala společnost RegioJet a.s., IČO 28333187, náměstí Svobody č.p. 86/17, Brno-město, 

602 00  Brno 2, kterou zastupuje JUDr. Ondřej Doležal, advokát, IČO 71333614, Koliště č.p. 1912/13, 

Černá Pole, 602 00  Brno 2 (dále jen "žadatel"), a na základě posouzení stavební úřad sděluje, že  

 

Žadatel požaduje poskytnutí informací týkajících se správních řízení a nebo souhlasů vztažených 

k pozemkům  parc. č. 5018/15, parc. č. 5018/34, parc. č. 5019/93 a parc. č. 5019/1, v katastrálním území 

Smíchov a to: 

1. Jakými rozhodnutími, souhlasy, stanovisky, povoleními či jinými správními akty dle stavebního 

zákona stavební úřad disponuje ve vztahu k pozemkům parc. č. 5018/15, parc. č. 5018/34, parc. č. 

5019/93 a parc. č. 5019/1, to vše v katastrálním území Smíchov. Existují-li rozhodnutí, souhlasy, 

stanoviska, povolení či jiné správní akty dle stavebního zákona dle předchozí věty, žadatel žádá o 

jejich zaslání.  

2. Pokud řízení týkající se některé formy rozhodnutí dle bodu 1) stále probíhá, žádá žadatel o 

sdělení spisové značky daného řízení a o sdělení jeho současného stavu.  

 

Stavební úřad k podané žádosti sděluje následující: 

1) Stavební úřad vydal ve prospěch výše uvedených společností tato rozhodnutí: 

 územní rozhodnutí č.j. MC05 32672/2018, spis.zn: MC05/OSU/663/2018/Šev/p.5019/1, ze dne 

26.04.2018 s doložkou právní moci dne 30.05.2018; 

 stavební povolení č.j. MC05 221108/2019, spis.zn.: MC05/OSU/45985/2019/Šev, ze dne 

23.09.2019 s doložkou právní moci dne 26.10.2019; 

 stavební povolení č.j. MC05 217992/2019, spis.zn.: MC05/OSU/45941/2019/Šev, ze dne 

24.09.2019 s doložkou právní moci dne 26.10.2019; 

 stavební povolení č.j. MC05 224934/2019, spis.zn.: MC05/OSU/45972/2019/Šev, ze dne 

30.09.2019 s doložkou právní moci dne 18.10.2019; 

 rozhodnutí o povolení výjimky z  ustanovení bodu č. 2.0.2 přílohy č. 1 k vyhlášce č. 398/2009 Sb., 

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb pod č.j. 

MC05 44875/2017, spis.zn.: MC05/OSU/4531/2017/Šev/Sm5019/1, ze dne 15.08.2017; 
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 rozhodnutí o povolení výjimky z  ustanovení bodu č. 2.0.2 přílohy č. 1 k vyhlášce č. 398/2009 Sb., 

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb pod č.j. 

MC05 45232/2017, spis.zn.: MC05/OSU/4576/2017/Šev/Sm.5019/1, ze dne 15.08.2017; 

 rozhodnutí o povolení výjimky z  ustanovení bodu č. 2.0.2 přílohy č. 1 k vyhlášce č. 398/2009 Sb., 

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb pod č.j. 

MC05 41376/2019, spis.zn.: MC05/OSU/38741/2019/Šev/5019/1, ze dne 20.06.2019; 

 rozhodnutí o povolení výjimky z  ustanovení §45 odst.1 nařízení č. 10/2016 Sb., hlavního města 

Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na 

stavby v hlavním městě Praze ve znění nařízení č.14/2018 Sb., hl. m. Prahy pod č.j. 

MC05 142826/2019, spis.zn.: MC05/OSU/38940/2019/Šev/Sm.p.5019/1, ze dne 20.06.2019; 

 stavební povolení ke zřízení stavby vodního díla č.j. MC05 174205/2019/OŽP/Hav, spis.zn.: 

MC05 S43211/2019/OŽP/OVH ze dne 09.08.2019; 

 územní rozhodnutí č.j. MC05 160517/2021 ze dne 03.08.20121 spis.zn. 

MC05/OSU/28718/2021/Šev/Sm.p.5019 s doložkou právní moci dne 04.09.2021; 

 rozhodnutí o povolení výjimky z  ustanovení bodu č. 2.0.2 přílohy č. 1 k vyhlášce č. 398/2009 Sb., 

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb pod č.j. 

MC05 117191/2022 ze dne 14.06.2022, spis.zn.: MC05/OSU/32694/2022/Šev/Sm.5019, 

s doložkou právní moci dne 19.07.2022; 

 rozhodnutí o povolení výjimky z  ustanovení bodu č. 2.0.2 přílohy č. 1 k vyhlášce č. 398/2009 Sb., 

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb pod č.j. 

MC05 117602/2022 ze dne 14.06.2022, spis.zn.: MC05/OSU/32711/2022/Šev/Sm.5019, 

s doložkou právní moci dne 19.07.2022; 

 rozhodnutí o povolení výjimky z  ustanovení bodu č. 2.0.2 přílohy č. 1 k vyhlášce č. 398/2009 Sb., 

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb pod č.j. 

MC05 117672/2022 ze dne 14.06.2022, spis.zn.: MC05/OSU/32711/2022/Šev/Sm.5019, 

s doložkou právní moci dne 19.07.2022; 

 rozhodnutí o povolení výjimky z  ustanovení bodu č. 2.0.2 přílohy č. 1 k vyhlášce č. 398/2009 Sb., 

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb pod č.j. 

MC05 117682/2022 ze dne 14.06.2022, spis.zn.: MC05/OSU/32711/2022/Šev/Sm.5019, 

s doložkou právní moci dne 19.07.2022; 

 rozhodnutí o povolení výjimky z  ustanovení bodu č. 2.0.2 přílohy č. 1 k vyhlášce č. 398/2009 Sb., 

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb pod č.j. 

MC05 117966/2022 ze dne 15.06.2022, spis.zn.: MC05/OSU/32711/2022/Šev/Sm.5019, 

s doložkou právní moci dne 19.07.2022. 

2) Společnost Smíchov One, s.r.o., IČO 03885810, U Sluncové č.p. 666/12a, Praha 8-Karlín, 186 00  

Praha 86, dne 12.09.2022 podala žádost o vydání kolaudačního souhlasu na stavbu nazvanou jako 

"SMÍCHOV CITY- sever - 1. etapa – INFRASTRUKTURA“ v rozsahu části stavebního objektu SO 

511 – plynovodní řady a stavebního objektu SO 811 – veřejné osvětlení, v katastrálním území 

Smíchov vymezeném ulicemi Nádražní a Za Ženskými domovy, v Praze 5. Stavba byla umístěna 

v rámci územního rozhodnutí: pro stavbu nazvanou jako "SMÍCHOV CITY – SEVER -1.ETAPA“ 

vydaného pod č.j. MC05 32672/2018 ze dne 26.04.2018, spis. zn.:  

MC05/OSU/663/2018/Šev/p.5019/1 s doložkou právní moci dne 30.05.2018. Stavební úřad dne 

30.09.2022 provedl kontrolní prohlídku stavby. Žádost je vedena pod spisovou značkou spis. zn.:  

MC05/OSU/52474/2022/Šev/p.5019/1. 

 

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 

https://www.praha5.cz/povinne-zverejnovane-informace/archiv-poskytnutych-informaci-podle-zakona-c-106-1999-sb/
https://www.praha5.cz/povinne-zverejnovane-informace/archiv-poskytnutych-informaci-podle-zakona-c-106-1999-sb/
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Při jednání se stavebním úřadem vždy uvádějte číslo jednací a spisovou značku stavebního úřadu. 

 

Vzhledem k velkému objemu dat stavební úřad rozdělil přílohy do vyjádření č.j. MC05 213533/2022 ze 

dne 03.10.2022 spis.zn.: MC05/OSU/55055/2022/Šev/Sm.5019 a vyjádření MC05 213810/2022 ze dne 

03.10.2022 spis.zn.: MC05/OSU/55055/2022/Šev/Sm.5019 

 

Přílohy (výše uvedená správní rozhodnutí): 

- č.j. MC05 160517/2021 ze dne 03.08.20121; 

- č.j. MC05 117191/2022 ze dne 14.06.2022; 

- č.j. MC05 117602/2022 ze dne 14.06.2022; 

- č.j. MC05 117672/2022 ze dne 14.06.2022; 

- č.j. MC05 117682/2022 ze dne 14.06.2022; 

- č.j. MC05 117966/2022 ze dne 15.06.2022. 

 

 

 

 

Obdrží: 

Žadatel: 

1. Doležal Ondřej, JUDr., advokát, IDDS: ibjhryd 

 sídlo: Koliště č.p. 1912/13, Černá Pole, 602 00  Brno 2 

 zastoupení pro: RegioJet a.s., náměstí Svobody č.p. 86/17, Brno-město, 602 00  Brno 2 

 
Stejnopis: spisy 

Za správnost vyhotovení: Ing. Dana Ševčíková 

 

 


