MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
Úřad městské části, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
odbor stavební
SPIS. ZN.: P4/153032/20/OST/SMID
Č.J.: P4/175560/20/OST/SMID
Oprávněná úřední osoba: Bc. Michal Šmíd
tel: 261 192 255, email: posta@praha4.cz

V Praze dne 7.4.2020

Věc: žádost o informace ke stavebnímu projektu parkovací dům Budějovická
Úřad městské části Praha 4, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 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") a vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává
Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů obdržel dne 17.3.2020 Vaše podání nazvané jako
„žádost o informace ke stavebnímu projektu parkovací dům Budějovická“, ve kterém se dotazujete, zda
byla podána žádost o vydání stavebního povolení k tomuto projektu.
V předmětné věci stavební úřad sděluje, že:
Na stavbu nazvanou jako „Parkovací dům Budějovická“ na pozemcích parc. č. 1588/1, 1588/9, 1588/34,
1588/37, 1588/39, 1588/40, 3217/1, 3241 v katastrálním území Krč v Praze 4, na rohu ulic Antala Staška
a Na Krčské stráni, v současné době stavební úřad nevede žádné stavební řízení a ani nebyla doposud
podána žádost o vydání stavební povolení.
Za současné situace vyvolané rozšířením koronaviru typu COVID-19, kdy vláda České republiky nejprve
vyhlásila na území celého státu nouzový stav a následně dne 15.3.2020 usnesením č. 217 z důvodu
ohrožení zdraví uložila orgánům veřejné moci a správním orgánům mimo jiné minimalizovat osobní
kontakt pracovníků s veřejností, přistoupil stavební úřad k preventivním opatřením, dále dne 23.3.2020
usnesením č. 279 a následně dne 30.3.2020 usnesením č. 348 toto opatření vláda České republiky
prodloužila, nelze umožnit účastníkům řízení nahlížet do spisu a dokumentace záměru. S ohledem na
vyhlášená krizová opatření na území celé České republiky, jejímž cílem je v co největší možné míře
zamezit shromažďování osob a v zájmu ochrany zdraví jak referentů stavebního úřadu, tak ostatních
přizvaných osob není v tuto chvíli možné vydávat oznámení o zahájení řízení, jelikož došlo k dočasnému
omezení kontaktu s veřejností.
Obecně pro všechna řízení platí, že řízení bude oznámeno, až bude úřad pro veřejnost otevřen
a umožněno nahlížení, což nyní nelze. Pro informaci ohledně otevření úřadu sledujte naše webové stránky
https://www.praha4.cz/.
V případě, že bude podána žádost o stavební povolení a bude možné oznámit zahájení řízení, bude Vám
oznámení o zahájení řízení zasláno do datové schránky nebo bude doručováno veřejnou vyhláškou
vyvěšenou na úřední desce Úřadu městské části Praha 4 (doporučuji sledovat úřední desku).
S pozdravem

Ing. Eva Kotasová
vedoucí odboru stavebního
v zastoupení Ing. Alexandry Míškové
vedoucí oddělení státního dozoru
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