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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, ve znění pozdějších 

předpisů, kterou dne kterou dne 22.11.2022 podal 

Martin Bernát, nar. 31.08.1987, U Mrázovky č.p. 2663/19, 150 00  Praha 5-Smíchov 

 

(dále jen "žadatel"). Žadatel žádostí č.j. MC05 257401/2022 ze dne 22.11.2022 požadoval poskytnutí 

následujících informací: 

Kopie plného znění rozhodnutí OSU.Sm.p.2445/4-30563/2012-Kad-UR/Z, rozhodnutí o zamítnutí žádosti 

o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané jako ,,Rodinný dům, U Mrázovky, Praha 5“ na 

pozemcích č. parc. 2445/4 a 4889/2 v k. ú. Smíchov, Praha 5 (dále jen ,,rozhodnutí“) včetně odůvodnění 

stanoviska UMČP5. 

Kopie následných vyjádření k rozhodnutí a odvolání účastníků řízení. 

Kopie všech následných rozhodnutí ve věci. 

 

Stavební úřad dohledal v agendovém informačním systému žadatelem požadované informace, které 

v podobě anonymizovaných kopií poskytne na žádost žadatele formou osobního vyzvednutí dne 

7.12.2022 v prostorách kanceláře č. 504 nebo archivu stavebního úřadu, 5.p., budova Úřadu městské části 

Praha 5 na adrese Nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5 v úředních hodinách.  

 

 

 

Ing. Dana Ševčíková, v.r. 

vedoucí Odboru Stavební úřad 

 

 otisk razítka 
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Tel.: 257 000 132  

E-mail: hana.veselá@praha5.cz   

Obdrží: 

Martin Bernát, IDDS: e2yw4up 

 trvalý pobyt: U Mrázovky č.p. 2663/19, 150 00  Praha 5-Smíchov 

 

 

 

 

 

Při jednání se stavebním úřadem vždy uvádějte číslo jednací a spisovou značku stavebního úřadu. 

 

 

Stejnopis: spisy 

Za správnost vyhotovení: Mgr. Hana Veselá 


