MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Žádost o informaci č. 125/106/2020

Žadatel žádal ve své žádosti ze dne 6. 11. 2020 na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí informace v následujícím
znění:
„I.
V návaznosti na rozhodnutí výše nadepsaného úřadu ze dne 1. 7. 2020, č. j. 61/106/2020/R
(dále jen „Rozhodnutí“) si Žadatelka dovoluje navázat na její předchozí žádost o poskytnutí informací
dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění, ze dne 10. 6. 2020 (dále jen „Žádost“), a to následovně.
II.
Žadatelka si dovoluje požádat k jejím rukám o poskytnutí kopií, ať již v písemné či elektronické formě,
následujících dokumentů:
-

Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení ze dne 2. 5. 2016,
č. j. P4/062448/16/OST/LUBA, sp. zn. P4/008884/16/OST/LUBA;
Opravné usnesení ze dne 30. 5. 2016, č. j. P4/075502/16/OST/LUBA,
sp. zn. P4/008884/16/OST/LUBA;
Rozhodnutí o povolení ze dne 17. 12. 2018, č. j. P4/144502/18/OŽPAD/BER,
sp. zn. P4/050815/18/11.
III.

Na základě vydaného Rozhodnutí bylo Žadatelce dále sděleno, že rozhodnutí o umístění stavby – I.
rozhodnutí o umístění stavby nazvané „Polyfunkční areál Reitknechtka“, II: Rozhodnutí o umístění
dočasné stavby zařízení staveniště, vydané v roce 2015 (dále jen „Rozhodnutí o umístění stavby“)
neměl výše nadepsaný úřad k dispozici, jelikož originál spisu obsahující uvedené Rozhodnutí
o umístění stavby byl zaslán Magistrátu hlavního města Prahy, Odboru stavebního úřadu, pro potřeby
soudního řízení vedeného u Městského soudu v Praze.

Žadatelka se tímto zdvořile výše nadepsaného úřadu dotazuje, zda uvedené Rozhodnutí o umístění
stavby má již výše nadepsaný úřad k dispozici a v kladném případě Žadatelka žádá rovněž o poskytnutí
kopie Rozhodnutí o umístění stavby k jejím rukám.
IV.
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V neposlední řadě se Žadatelka dovoluje výše nadepsaného úřadu dále dotázat, zda v souvislosti
s výstavbou kancelářského projektu Key (dále jen „Záměr“) plánovaného realizovat na
pozemku parc. č. 2600/31 a parc. č. 2752/4, katastrálního území Nusle, obec Praha vedené u
Katastrálního
úřadu
pro hlavní město Praha, Katastrální pracoviště Praha, jejichž vlastníkem je společnost Skanska
Zeta Project Company, s.r.o., se sídlem Křižíkova 682/34a, Karlín, 18600 Praha 8. IČ: 248
18 712 (společnost dále jen „Pozemek 1“) a dále na pozemku parc. č. 2664, katastrálního území
Nusle, obec Praha vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha, Katastrální
pracoviště
Praha
ve vlastnictví Hlavního města Prahy, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00
Praha 1 (dále jen „Pozemek 2“) došlo za posledních 6 měsíců ode dne podání tohoto přípisu
k vydání jakýchkoliv správních rozhodnutí či zahájení správních řízení týkajících se Záměru, či
výstavby Záměru, a související s Pozemkem 1 a Pozemkem 2, a to dle zákona č. 183/2006 Sb.,
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a/nebo zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.“jmenovaných usneseními Rady městské části Praha 4
12R-424/2020 a 13R-476/2020.

Odpověď:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty, a to po provedené úhradě nákladů
za poskytnutí informace.
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