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Dobrý den,
bydlím v bezprostředním sousedství objektu bývalé telekomunikační ústředny, která se nachází mezi 
ulicemi K Zahrádkám a  Na Dolnici na Praze 13. V posledních několika týdnech tam pozoruji čilý stavební 
ruch... Ale nikde se mně dosud nepodařilo zjistit co se tam děje a k čemu to spěje. Přičemž mé bydlení 
probíhající rekonstrukce (stavba) denně ovlivňuje a vůbec nevím jaká bude její nová podoba a využití.
Žádám vás proto o poskytnutí informací týkajících se tohoto objektu. Jaký bude rozsah rekonstrukce 
(nebo nové stavby), k jakému účelu bude objekt po rekonstrukci (výstavbě) sloužit. A jaké  bude mít 
půdorysné rozměry a jak bude vysoký.
Tuto žádost, prosím, považujte za žádost o poslytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k 
informacím (zák. č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Požadované informace mně, prosím, pošlete na tuto moji e-mailovou adresu.
Děkuji



From: Strejčková Gabriela Mgr. (P13) 
Sent: Friday, August 18, 2017 8:58 AM
To: 'milsvo@seznam.cz'
Subject: poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

Dobrý den,

k Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. v platném znění o 
svobodném přístupu k informacím týkající se stavební činnosti v lokalitě mezi ulicemi 
K Zahrádkám a Na Dolnici v Praze 5 sděluje Odbor stavební následující:
Rozhodnutím Odboru stavebního  č. j. P13-09004/2017 ze dne 15.2.2017 bylo vydáno 
stavební povolení na stavbu „Stavební úpravy budovy ATÚ (automatické telefonní ústředny) 
Stodůlky“ Praha, Stodůlky č. p. 2065, K Zahrádkám 2. Jedná se o stavební úpravy objektu 
stávající budovy bez půdorysného i výškového rozšíření. Rekonstrukce zahrnuje:

- Dispoziční úpravy stávajícího administrativního zázemí (administrativní část)
- Obnova a modernizace stávajících telekomunikačních technologií a technologií pro chlazení a 

vytápění, dva nové motorgenerátory (technologická část)
Stavební úpravy zahrnují:
- Odstranění nenosných příček, nové vnitřní členění prostoru příčkami zděnými nebo 

sádrokartonovými
- Odstranění střešního pláště do úrovně nosné konstrukce, obnovení a rozšíření roznášecí 

konstrukce pro technologie umístěné na střeše, obnova střešního pláště, osazení technologie 
chlazení na střeše

- Výměna výtahu
- Stavební úpravy fasády, včetně oken a dveří
- Energocentrum – dispoziční úpravy a výměna technologie: zařízení pro stáčení a skladování 

pohonných hmot určených pro záložní motorgenerátory pro napájení technologie ATÚ – 
stáčecí místo  a nádrže PHM, výměna vedení stávajícího kabelovodu propojujícího objektu 
ATÚ a energocentra, zařízení staveniště v rámci oploceného areálu ATÚ

Po rekonstrukci bude objekt sloužit stávajícímu účelu. 

S pozdravem

Jakákoliv komunikace uvedená v této zprávě, je určena pouze zamýšleným příjemcům. Z této emailové 
zprávy nevzniká osobě/osobám,  jejichž jménem byla odeslána (odesílatel), žádný závazek v souvislosti 
s uvedeným předmětem zprávy. Tato zpráva není ze strany odesilatele příslibem ani nabídkou k uzavření 
jakékoliv smlouvy, změny stávajícího právního vztahu či protinávrhem na jeho změnu, doplnění, pokud 
tak  ve  zprávě  nebo  jejích  přílohách  není  výslovně  uvedeno.  Odesílatel  výslovně  trvá  na  uzavření  
jakýchkoliv právních vztahů pouze písemnou formou s tím, že veškeré smluvní vztahy odesílatele, včetně 
jejich  změn,  musí  být  uzavřeny písemně s  podpisy  všech účastníků  resp.  jejich  statutárních orgánů 
(popřípadě jejich zmocněnců na základě písemné plné moci) na téže listině. Jakákoliv jiná forma uzavření  
smluvního vztahu, zejména ústní, elektronická atd. se výslovně vylučuje. Podmínkou přijetí nabídky, resp. 
uzavření smlouvy je shoda na celém jejím obsahu a schválení smlouvy Radou, příp. Zastupitelstvem MČ 
Praha 13 v souladu se zák.č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů.
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