Úřad městské části Praha 10
Odbor stavební

Váš dopis zn.:
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OST 108853/2017/Ga
P10-109229/2017
JUDr. Gavlák

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor stavební obdržel dne 23. 10. 2017 Vaši
žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,InfZ“), o poskytnutí informací ve znění:
„Vážení,
ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zaslání
a) rozhodnutí Úřadu městské části Praha 10, odboru stavebního úřadu, sp. zn. 070586/2009/Mic ze dne
9. 9. 2009, kterým byly povoleny stavební úpravy v bytovém domě č. p. 867 stojícím na pozemku p. č.
204/1 v katastrálním území Strašnice (dále jen „Dům“), a to v jeho prvním podzemním podlaží (v
současné době Repro Bar & Music Club) a prvním nadzemním podlaží (v současné době restaurace
Žebírkov) za účelem změny v užívání na klub a restauraci;
b) ověření zjednodušené dokumentace Domu ze dne 2. 10. 2009;
c) ověřeného pasportu stavby vztahující se k prvnímu nadzemnímu a prvnímu podzemního podlaží
Domu;
d) technické zprávy vypracované společností Centrum stavebního inženýrství a.s., IČO: 45274860, se
sídlem Pražská 16, Praha 10 – Hostivař, PSČ 102 00, týkající se prvního nadzemního a prvního
podzemního podlaží Domu;
e) protokolu Úřadu městské části Praha 10, odboru stavebního úřadu, ze dne 2. 10. 2009 vztahujícího
se k Domu;
f) souhlasu Hygienické stanice hlavního města
g) protokolu o měření hluku č. z. 2130-09/A vypracovaného Ing. Milanem Kotlariwem, jednatelem
společnosti RELING AKUSTIKA s.r.o., IČO: 63994496, se sídlem Na Jarově 2425/4, Praha 3 – Žižkov, PSČ
130 00, vztahující se k stavebním úpravám prvního podzemního a prvního nadzemního podlaží Domu;
h) protokolu o měření hluku společností Akustika Praha s.r.o., IČO: 60490608, se sídlem Thákurova
2077/7, Praha 6 – Dejvice, PSČ 160 00, zkušební laboratoří č. 1482 akreditovanou u Českého institutu

pro akreditaci pro měření hluku, stavební neprůzvučnosti, doby dozvuku a zvukové pohltivost, vztahující
se k Domu;
i) posudku společnosti RELING AKUSTIKA s.r.o., IČO: 63994496, se sídlem Na Jarově 2425/4, Praha 3 –
Žižkov, PSČ 130 00 vztahující se k Domu.
Dále Vás žádám o sdělení, zda restaurace Žebírkov (http://zebirkov.cz/) má povoleno užívání zahrádky,
a to včetně grilování jídel na zahrádce. V případě, že povolení bylo vydáno, žádám Vás o jeho zaslání.
V souladu s ustanovením § 17 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím žádám o oznámení
předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány. Informace žádám zaslat do datové schránky s
ID
. Za jejich poskytnutí předem děkuji.“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky do Vaší datové schránky formou příloh.
K otázce, týkající zaslání povolení ve věci restaurace Žebírkov, sdělujeme, že žádné povolení nebylo
vydáno.
Souběžně s těmito informacemi Vám zasíláme rozhodnutí o odmítnutí části žádosti z důvodu ochrany
osobních údajů fyzických osob tam uvedených (§ 8a InfZ.) a z důvodu neexistence informace (§ 2 odst.
4 InfZ) do Vaší datové schránky.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
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