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Věc:  :  Seznámení s doplněným podkladem 

Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavebního řádu, jako odvolací správní orgán příslušný dle 

ustanovení § 81 odst. 3 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 

pozdějších předpisů, a dle § 89 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, vede odvolací řízení na základě odvolání, která byla podána proti rozhodnutí, které 

vydal k žádosti stavebníka, společnosti EXAFIN alfa s.r.o., IČO 27402134, Myslíkova 174/23, 

110 00  Praha 1, Úřad městské části Praha 5, odbor stavební  a infrastruktury, pod spis. zn.                    

OSI. Koš. p. 1479/94-71539/2014-Nov-R, č.j. MC05 59902/2015 ze dne 21.10.2015. Tímto 

rozhodnutím byla povolena stavba - "Rezidence na Malvazinkách" - pro objekt "SO 01 - 

objekt A, B, C, na společném podnoží" v k. ú. Košíře na pozemcích parc.  č. 1479/64, 65, 94              

a 101 a 1475/267 v k. ú. Košíře. 

V průběhu odvolacího řízení byl do spisového materiálu doplněn nový podklad pro vydání 

rozhodnutí, konkrétně bylo do spisu doplněno:  

- Závazné stanovisko Ministerstva kultury ze dne 11.1.2017 č.j. MK 78237/2016 OPP                 

sp. zn. MK-S 15696/2016 OPP, kterým bylo potvrzeno závazné stanovisko odboru 

památkové péče MHMP č.j. MHMP 1812660/2016 sp. zn. S-MHMP 1457745/2016 ze 

dne 13.10.2016. 

 

Účastníci řízení se mohou ve smyslu ust. § 36 odst. 3 správního řádu s doplněním spisu seznámit 

a k jeho obsahu se vyjádřit, popř. navrhnout doplnění, ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení 

tohoto vyrozumění. 

 

   
 Dle rozdělovníku  
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Do podkladů pro vydání rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout v budově MHMP, na 

adrese Jungmannova 29, Praha 1, v kanceláři odboru stavebního řádu č. dv. 322, 3. patro, a to 

v pondělí od 12:00 do 17:00 hod., ve středu od 8:30 do 12:00 hod. a od 13:00 do 17:30 hod., nebo 

kdykoliv po předchozí telefonické domluvě na tel. č. 236 00 4796. 

 

 

 

 

Ing. Markéta Vacínová 

ředitelka odboru 

 

 

 

 

Obdrží: 

1. Jiří Hyka, IDDS: 6izswrk 

 místo podnikání: Vodní č.p. 133/10, 785 01  Šternberk 1 

 zastoupení pro: EXAFIN alfa, s.r.o., Myslíkova 174/23, 110 00  Praha 1 

2. Magistrát hlavního města Prahy, úřední deska po dobu 15 dní s účinky doručení, Mariánské 

náměstí č.p. 2/2, 110 00  Praha 1 

3. Úřad městské části Praha 5, úřední deska po dobu 15 dní pro informaci, bez účinků doručení, 

IDDS: yctbyzq 

 sídlo: náměstí 14. října č.p. 1381/4, 150 00  Praha 5 

 

Na vědomí: MHMP STR - spis 
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