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Odbor Stavební úřad 

*MC05X01W7LCR* 

MC05X01W7LCR 

 

 

 
 

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 19.12.2022 podala 

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

jen "žadatel"). 

Obsah žádosti: 

„Žadatel se tímto obrací na stavební úřad jakožto 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"), se žádostí o poskytnutí informací podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ohledně rozhodnutí č.j. MCO5 2291/2020, 

sp. zn.  MCO5/0SU/75433/2019/Stu/koš.1100, ze dne 27.1.2020, (dále jen „rozhodnutí o odstranění"), a 

odstranění staveb a ploch v rozhodnutí blíže uvedených. Žadatel děkuje za zaslanou odpověď č.j. MCO5 

260337/2022 na dotaz ze dne 22.11.2022. Žadatel tímto navazuje na odpověd' a zdvořile žádá o 

poskytnutí informací:  

1. Zdali bylo stavebním úřadem již vydáno potvrzení o odstranění staveb k žádosti stavebníka ze dne 

24.10.2022, a zaslání kopie tohoto potvrzení.  

2. Dále žadatel žádá o poskytnutí informací, a to kopie žádosti o vydání povolení k odstranění staveb ze 

dne 18.11.2019, k níž bylo vydáno rozhodnutí o odstranění.  

3. Žadatel ještě žádá o poskytnutí informací, které objekty, budovy a/nebo plochy obsahovala příslušná 

dokumentace bouracích prací předložená v rámci řízení jako objekty, budovy a/nebo plochy určené k 

odstranění.  

4. Žadatel žádá o poskytnutí kopie sdělení Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy č.j. HSAA-5423-

2/2019 ze dne 14.5.2019.“ 

 

K výše uvedené žádosti stavební úřad sděluje: 

1. Kopii sdělení stavebního úřadu Vám zasíláme v příloze.  

2. Kopii žádosti Vám zasíláme v příloze. 

3. Dokumentace bouracích prací obsahovala tyto objekty a plochy: 

- Administrativní objekt C1 č.p. 1100 včetně vjezdu s vrátnicí na pozemcích parc. č. 1838/2, 

1838/3 a 1838/36 

- Administrativní a výrobní objekt C2 na pozemku parc. č. 1838/3  

- Administrativní a skladovací objekt M5 na pozemku parc. č. 1838/10  

- Nadzemní části administrativní objekt M5a na pozemku parc. č. 1838/11 

- Objekt tiskárny a skladů M5b na pozemku parc. č. 1838/30 

- Část objektu dílen, skladu a kotelny Z2 na pozemku parc. č. 1838/4 

Spis. zn.: MC05/OSU/65634/2022/Po/Ob.106 Archiv: Ob.106  
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- Objekt požární nádrže PN na pozemku parc. č. 1838/6 

- Objekt laboratoří N1 a N2 na pozemku parc. č. 1838/36 

- Zpevněné plochy na pozemcích parc. č. 1838/23, 1838/36  a 1838/38 (vše v k.ú. Košíře). 

4. Kopie sdělení Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy ze dne 14.05.2019 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 

 

Za správnost vyhotovení: Ing. David Poduška 

 

Přílohy: 

- sdělení č.j.: MC05 243678/2022, ze dne 10.11.2022 

- žádost - ohlášení odstranění, ze dne 18.11.2019 

- sdělení HZS hl. m. Prahy, ze dne 14.05.2019 

 

Obdrží: 

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

 

Stejnopis: spisy 
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