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Naše čj.: MC P-KU 02003/2022 

V Praze dne: 17.8.2022 

 

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů 

Dne 2.8.2022 byla Úřadu městské části Praha- Kunratice doručena Vaše žádost o poskytnutí informací 

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., v níž žádáte o poskytnutí následujících informací: 

1) Žádám podle Zákona o poskytnutí informace, v jakých obdobných případech (od roku 2000), 

tedy případech pozemků, na nichž se vyskytuje biokoridor nebo záplavové území (či obojí 

zároveň), došlo v případě navýšení kódu míry využití území – ke kladným stanoviskům komisí i 

Zastupitelstva tak, jak je zmiňováno v Argumentaci, a to zasláním všech usnesení 

Zastupitelstva a současně zápisů z jednání komisí, z nichž bude zřejmé, o jaké parcely a v jaké 

záležitosti se jednalo. 

2) Žádám podle Zákona o informaci, jakým způsobem bylo naloženo s podáním ze dne 26.6.2019 

týkajícím se žádosti o součinnost ve věci stavebního záměru Vily Dřevnická, které zasílám 

přílohou této žádosti. 

 

K bodu 1) Vaší žádosti Vám přílohou zasíláme usnesení Zastupitelstva městské části Praha-Kunratice, 

týkající se 3 obdobných případů, včetně zápisů z jednání stavební komise vztahující se k předmětným 

změnám. Obdobnými případy se v důvodové zprávě k usnesení zastupitelstva (tedy Argumentaci) 

rozumí takové žádosti o navýšení kódu míry využití území na kód D, které ZMČ odsouhlasilo 

z důvodu, že ke stavebnímu pozemku, ke kterému se kód vztahuje, přináležel další nezastavitelný 

pozemek (např. zeleň městská krajinná, územní systém ekologické stability nebo záplavové území). 

Přílohy: 

- Usnesení ZMČ č. 9.5b ze dne 28.4.2008 

- Usnesení ZMČ č.  21.3 ze dne 21.12.2009 

- Usnesení ZMČ č. 23.4 ze dne 25.9.2013 

- Zápis z jednání stavební komise ze dne 21.4.2008 

- Zápis z jednání stavební komise ze dne 2.12.2009 

- Zápis z jednání stavební komise ze dne 1.7.2013 

 

K bodu 2) Vaší žádosti sdělujeme, že na základě podnětu ze dne 26.6.2019, doručeného ÚMČ Praha-

Kunratice dne 3.7.2019 pod č.j. MC P-KU 02162/2019, došlo ze strany Starostky městské části 

k vyvolání ústního jednání za účasti Starostky městské části, spoluvlastníka předmětného pozemku a 

příslušného stavebního úřadu dne 10.7.2019. Spoluvlastník pozemku na předmětném jednání přislíbil 

zajištění zpracování aktualizace hydrotechnického posouzení projektu „Vily Dřevnická“ a tento 

dokument následně předal městské části a stavebnímu úřadu, je tedy součástí spisu vedeného 

stavebním úřadem. Dále pak paní starostka na osobním jednání předala paní xxxxxx obdržené, 

aktualizované Hydrotechnické posouzení „Vily Dřevnická“, které zpracovala společnost VRV a.s. 
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Nábřežní 4, Praha 5 (říjen2020) a informovala jí, že investor přislíbil, že po zahájení řízení ve věci „Vily 

Dřevnická“, tedy v okamžiku, kdy bude k dispozici kompletní dokumentace k projektu, představí 

projekt veřejnosti na veřejném projednání s možností diskuze s občany. Do dnešního dne však nebylo 

vydáno oznámení o zahájení řízení stavby ve věci „Vily Dřevnická“. 

Předmětné podání, po zhodnocení jeho obsahové stránky, bylo řešeno podle zákona č. 131/2000 Sb., 

o hlavním městě Praze, nikoliv dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, jak uvádíte, neboť se týkalo 

výkonu samostatné působnosti obce a jak z výše uvedeného vyplývá, bylo na něj ze strany městské 

části reagováno.  

S pozdravem 

 

 

 

Mgr. Ivana Šašková, MPA 

tajemnice Úřadu MČ Praha-Kunratice 


