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Odbor Stavební úřad 

*MC05X01VPZAA* 

MC05X01VPZAA 

 

 

 
 

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 rozhodnutí (č.j.: MC05 2291/2020, sp. zn.: MC05/OSU/75433/2019/Stu/Koš.1100) o odstranění 

staveb v areálu Tellus, na pozemcích parc. č. 1838/2, 1838/3, 1838/4, 1838/6, 1838/10, 1838/11, 1838/23, 

1838/30, 1838/36, 1838/38 v katastrálním území Košíře (dále jen "stavba"), kterou dne 22.11.2022 podala 

Ivana Meňhartová, nar. 28.10.1985, Havlíčkovo náměstí č.p. 2859/12, 130 00 Praha 3-Žižkov (dále 

jen "žadatel"). 

Obsah žádosti: 

„Žadatel žádá o poskytnutí informací, zdali byla vydána jakákoliv rozhodnutí ohledně změny výše 

uvedeného rozhodnutí o odstranění či jeho podmínek, a pokud ano, žádá o poskytnutí kopií takových 

rozhodnutí. 

Žadatel zdvořile žádá o poskytnutí informací, zdali a kdy bylo stavebnímu úřadu oznámeno odstranění 

staveb, jak stanovuje podmínka č. 3 rozhodnutí o odstranění, a zaslání kopie takového oznámení. 

Dále žadatel žádá o poskytnutí informací, zdali a kdy bylo stavebníkem zasláno stavebnímu úřadu 

oznámení o zahájení odstranění stavby, jak stanovuje podmínka č. 5 rozhodnutí o odstranění, a zaslání 

kopie tohoto oznámení. 

Žadatel rovněž zdvořile žádá o zaslání kopie souhlasného závazného stanoviska Hasičského záchranného 

sboru hl. m. Prahy ze dne 17.5.2019, které bylo dle odůvodnění podkladem pro vydání výše uvedeného 

rozhodnutí o odstranění.“ 

 

K výše uvedené žádosti stavební úřad sděluje: 

Žádná změna rozhodnutí pod č.j.: MC05 2291/2020 nebyla vydána.  

Oznámení odstranění staveb (podmínka č. 3 rozhodnutí) Vám zasíláme v příloze. 

Oznámení o zahájení odstranění staveb (podmínka č. 5 rozhodnutí) Vám zasíláme v příloze. 

Stanovisko Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy ze dne 17.05.2019 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/ 

 

Ing. Dana Ševčíková 

vedoucí Odboru Stavební úřad 

  

 

 

v zast. Monika Pelzová 

Za správnost vyhotovení: Ing. David Poduška 

Spis. zn.: MC05/OSU/63493/2022/Po/Ob.106 Archiv: Ob.106  

Č. j.: MC05 260337/2022 Spisový znak: 330 V/5  

Vyřizuje: Ing. David Poduška V Praze 28.11.2022 
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Přílohy: 

- oznámení odstranění staveb 

- oznámení o zahájení odstranění staveb 

- stanovisko HZS hl. m. Prahy, ze dne 17.05.2019 

 

Obdrží: 

1. Ivana Meňhartová, Havlíčkovo náměstí č.p. 2859/12, 130 00  Praha 3-Žižkov 

 

Stejnopis: spisy 

 


