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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 informací podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kterou dne 07.11.2022 podala JUDr. Iveta 

Sokolová, IČO 66231221, Ke Kostelu 56, Vrbice, 289 04 Opočnice (dále jen "žadatel"), týkající se 

společného řízení ve věci umístění a povolení stavby označené  

"RD Nad Turbovou" 

Praha 5, k. ú. Košíře 

na pozemcích parc. č. 1030, 1036/1 a 2039/1 v katastrálním území Košíře (dále jen "stavba"). 

Žádost se týká dokladů k doručení písemnosti, rozhodnutí a souvisejících údajů. 

 

Stavební úřad k podané žádosti sděluje: 

Odbor Stavební úřad zpracovává svou agendu v rámci Úřadu městské části Praha 5 odlišně v programu 

Stavební úřad (Vita software s.r.o.). Písemnosti od stavebního úřadu byly jiným odborům v rámci ÚMČ 

Praha 5 doručovány formou osobního doručování. Není tak využíváno v žádosti zmíněné doručování 

hromadnou konverzní poštou ani hybridní poštou. 

Doručenky a výtisk seznamu doručení z programu Stavební úřad (Vita software s.r.o.) byl žadateli 

o informace poskytnut během osobní konzultace, nahlížení do spisu dne 02.11.2022. 

Žádný další doklad o doručení písemnosti stavební úřad k dispozici nemá. 

K podání informací o přítomnosti v žádosti jmenovaných osob na pracovišti dne 12.08.2022 není stavební 

úřad kompetentní. 

 

 

 

 

Ing. Dana Ševčíková v. r. 

vedoucí Odboru Stavební úřad 

otisk razítka 
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Doručuje se: 

1. Sokolová Iveta, JUDr., IDDS: yg2qhgz 

 sídlo: Ke Kostelu 56, Vrbice, 289 04 Opočnice 

 

 

Za správnost vyhotovení: Ing. Marie Kajčevská 

Stejnopis: spisy 

 

 


