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INFORMACE 
 

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování jako stavební úřad příslušný podle § 
13 odst. 1 písm. c), zákona č. 183/2006., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon"), 
na základě žádosti od Společnosti pro Cenové mapy ČR s.r.o., IČ: 24160130, Králodvorská 1086/14, 110 00 
Praha 1, ze dne 28.02.2018, vydává následující informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím. 
Znění Vašeho podání: „rádi bychom touto cestou požádali váš stavební úřad o vyhotovení kopií určitých listin, 
které jsou podstatnými listinami ve stavebních řízení týkajících se výstavby vybraných bytových projektů, které 
se realizují na území vaší městské části. Jedná se vždy o dva dokumenty – o územní rozhodnutí a stavební 
povolení týkající se výstavby bytových domů, samozřejmě za předpokladu, že již byly pravomocně vydány, 
případně o ten z dokumentů, který již byl vydán. V případě, že již bylo vydáno pravomocné Kolaudační 
rozhodnutí, prosíme i o tento dokument. Seznam konkrétních bytových projektů přikládáme dále. 
O vyhotovení kopií těchto dokumentů si dovolujeme požádat na základě zákona 106/1999 Sb. - Zákon o 
svobodném přístupu k informacím. 
 
Jedná se o – Rezidence Kralupy, KRALUPY NAD VLTAVOU, LOBEČEK, Cesta Brigádníků.“ 
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování Vám zasílá kopii rozhodnutí – 
povolení výstavby bytového domu: 
1. Rozhodnutí č.j. MUKV 46375/2016 VYST ze dne 07.09.2016. 
 
 
 

Jiří Polák 
vedoucí stavebního úřadu 

v době nepřítomnosti zastoupen 
Ladislavou Sobotovou 

 
 
Obdrží: 
- Společnost pro Cenové mapy ČR s.r.o., Králodvorská 1086/14, 110 00 Praha 1 
- 1x spis zde 
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