
Dobrý den, 
dle výše zmíněného zákona se dotazuji ÚMČ Praha 13 jakým způsobem bude  
kompenzovat zrušená parkovací místa okolo OC Lužiny při stavbě a hlavně  
po dostavbě polyfunkčních domů, které v bezprostřední blízkosti  
parkovišť ÚMČ P 13 povolil. 
Svoji odpověď v zákonném termínu prosím odešlete na tuto e-mailovou adresu. 
Děkuji 

 
 
 



From: Strejčková Gabriela Mgr. (P13) 
Sent: Friday, February 24, 2017 10:43 AM
To: 
Subject: Polyfunkční domy OC Lužiny - informace 

Dobrý den,

k Vaší  žádosti  o  informaci  dle zák.  č.  106/1999 Sb.  o  svobodném přístupu k informacím 
sdělujeme,  že  na  odboru  stavebním dosud  nebyla  podána  žádost  o  územní  rozhodnutí 
týkající se dostavby polyfunkčních domů OC Lužiny. V současné době u Magistrátu hl. m. 
Prahy probíhá řízení  o posuzování  vlivů  na životní  prostředí  (EIA),  které u daného typu 
staveb předchází územnímu řízení. Více informací o tomto řízení lze dohledat na internetu -  
informační portál EIA (portal.cenia.cz), řešení parkovacích míst je konkrétně řešeno na str. 
33,  48  a  51  „Posudku  dokumentace  o  posouzení  vlivů  na  životní  prostředí,  akce  – 
Polyfunkční domy – Centrum Lužiny Praha 13“.

Pro úplnost uvádíme, že při rekonstrukci objektu na obchodní centrum, která byla dokončena 
v r. 2015, nebyla zrušena žádná parkovací místa. 

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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