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Věc: žádost o územně plánovací informaci  

Vážení, 

dovoluji si Vás tímto, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění
pozdějších předpisů, požádat o poskytnutí  územně plánovací informace o podmínkách využívání území
platných pro pozemek parc. , nebo
případně o poskytnutí odkazu, pokud tato informace byla zdejším úřadem zveřejněna. 

S úctou
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V Praze   15.6.2016

Věc:  Poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím.

Obdrželi  jsme  Vaši  žádost  o  poskytnutí  územně  plánovací  informace  o  využití  pozemků  v k.ú. 
Stodůlky s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Stavební úřad 
konstatuje,  že  předmět  Vaší  žádosti  nespadá  pod  zákon  č.  106/1999  Sb.  o  svobodném přístupu 
k informacím. 
V souladu s § 37 zák. č. 500/2004 Sb. (správní řád)  byl Váš   podnět posouzen podle jejího obsahu 
jako  žádost o poskytnutí územně plánovací informace podle zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění  
   (stavební zákon). 

Úřad městské části Praha 13, odbor stavební, 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"),  podle § 32 odst. 1 zákona o hlavním městě Praze č. 
131/2000 Sb. a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků,  k žádosti  podle  § 139 zákona č.  500/2004 Sb.,  správní  řád,  ve  znění 
pozdějších předpisů a § 21 stavebního zákona o územně plánovací informaci o podmínkách využití 
území, kterou podala

  

Dle  územního  plánu  sídelního útvaru   hl. m. Prahy, schváleného  usnesením  Zastupitelstva  hl. m.  
Prahy  č. 10/05  ze  dne  9.9. 1999  a  vyhl.č. 32/99 Sb. hl. m. Prahy,  o závazné  části  ÚPn. hl. m.  
Prahy, ve znění jejích změn a doplňků a dle změny územního plánu č.Z 1000/00 (vydána usnesením 
ZHMP č.30/86 dne 22.10.2009), leží pozemky parc. č.  v 
území   s  funkčním  využitím  OB  –  čistě  obytné.  Pozemky  jsou  součástí  ochranného  pásma 
telekomunikačních zařízení (ve smyslu zákona č.127/2005 Sb.). Území je zastavitelné. 

Funkční plocha OB – Území sloužící pro bydlení. Ve funkční ploše lze umístit: stavby pro bydlení, 
byty  v  nebytových  domech.  Mimoškolní  zařízení  pro  děti  a  mládež,  mateřské  školy,  ambulantní  
zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče. Zařízení pro neorganizovaný sport, obchodní zařízení s  
celkovou  plochou  nepřevyšující  200  m2 prodejní  plochy  (to  vše  pro  uspokojení  potřeb  území 
vymezeného danou funkcí).



Závěrem stavební  úřad upozorňuje,  že vzhledem k současné situaci  s platností  popř.  pozastavením 
účinnosti  vydaných vyhlášek a nařízení  týkajících se technických požadavků na výstavbu v hl.  m. 
Praze je nutné v rámci přípravy projektové dokumentace aktuálně reagovat na danou situaci. 

 S pozdravem

                                                                                                   

                                                                                                   Ing. Tomáš Círus

                                                                                            vedoucí odboru stavebního 
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