
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – KUNRATICE 
UŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 
K Libuši 7, 148 23  Praha 4 - Kunratice 

 

Telefon: 244 102 222                                                         ID DS: cxnbudp 

e-mail: voriskova@praha-kunratice.cz  

Bankovní spojení: ČS Praha 4, č.ú. 2000690389/0800      IČO: 002 31 134  DIČ: CZ00231134 

 

Na základě Vaší žádosti ze dne 1.4.2019 o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 

Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění týkající se 

 

1) Jak je možné, že soukromý subjekt staví na veřejném pozemku? 

2) Kdy a jakým způsobem byli o stavbě „Trafocafé“ informováni kunratičtí občané? 

3) Jak dlouho trvá a ještě bude trvat zábor z důvodu stavby a jakou sumu 

finančníchprostředků do rozpočtu za něj MČ Kunratice získá? 

4) Jakým způsobem bude MČ Kunratice řešit pěší průchod kolem Trafocafé? 

5) Jelikož je stavba na veřejném pozemku, prosím, bud o zaslání dokumentace projektu, 

nebo případně o možnost do dokumentace nahlédnout. 

 

 

ad 1) Soukromý subjekt nestaví na veřejném pozemku. Stavba se nachází na pozemku 

 parc. č. 381/2, který je ve vlastnictví stavebníka. Rovněž tak pozemek parc. č. 381/1 

 stávající chodník před stavbou je ve vlastnictví stavebníka. S tímto stavebníkem 

 Městská část Praha-Kunratice uzavřela následující smlouvy Smlouvy o smlouvách 

 budoucích (pod čísly 17 001 9 00, 17 002 9 00 a 17 003 9 00) a Smlouvu o možnosti 

 provést stavbu (pod číslem 18 001 0 00)  – Vzhledem k tomu, že Městská část Praha-

 Kunratice zveřejňuje všechny uzavřené smlouvy na svých webových stránkách je 

 tato informace je veřejně dostupná na našich webových stránkách Městské části 

 Praha-Kunratice https://www.praha- kunratice.cz/smlouvy  

 

ad 2)  Dle ustanovení § 2 odst. 1 InfZ jsou povinné subjekty povinny poskytovat 

 informace vztahující se k jejich působnosti. Vzhledem k tomu, že Městská část 

 Praha-Kunratice, nevydává stavební povolení,  n e v z t a h u j e   se část Vámi 

 požadované informace k působnosti Městské části Praha-Kunratice. Z tohoto důvodu 

 Úřad Městské části Praha-Kunratice Vaši žádost o poskytnutí informací v tomto 

 bodu dle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ odkládá, neboť stavební povolení vydává Stavební 

 úřad Městské části Praha 4.  

 

ad 3)  Zábor veřejného prostranství trvá od 30.10.2018 dosud. Městská část k 1.4.2019 do 

 rozpočtu obdržela částku ve výši 106.540,- Kč v souladu s OZV 5/2011 Sb. hl.m. 

 Prahy. Termín dokončení s ohledem na zjištěné problémy ve statickém stavu budovy 

 není v současnosti znám. 

 

 

 

Naše čj.: 

 

 

MC P-KU 1129/2019 

Datum: V Praze dne 15.4.2019 

Vyřizuje: 

 

Jitka Voříšková/tel. 244 102 222 

 

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění a sdělení o částečném 

odložení žádosti.  



ad 4)  Žádný pěší průchod oficiálně neexistuje (vyšlapaná pěšina zelení není chodníkem ani 

 jakoukoli jinou komunikací). V současnosti je ve spolupráci s MHMP připravován 

 investiční projekt na vybudování plnohodnotné pěší vazby po zpevněném chodníku. 

 

ad 5)  Vzhledem k tomu, že Městská část není stavebníkem, nedisponuje potvrzenou 

 projektovou dokumentací. Jedná se o stavbu soukromého stavebníka. Městská část 

 Praha-Kunratice nerozhoduje ve stavebním řízení, z tohoto důvodu žádost o 

 poskytnutí informací v tomto bodu dle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ odkládá, neboť 

 stavební povolení vydává Stavební úřad Městské části Praha 4.  

 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

Jitka   V o ř í š k o v á  

tajemnice ÚMČ Praha Kunratice 

 


