Úřad městské části Praha 10
Odbor stavební
Spis. zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Telefon:

OST 026676/2015/Ga
P10-027061/2015
JUDr. Gavlák
267093557

V Praze, dne 11.3.2015

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Odbor stavební Úřadu městské části Praha 10 obdržel dne 5.3.2015 Vaši žádost podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“) o
poskytnutí informace "... pokuta 10000,-Kč ... zda vůbec byla 42spol. s r.o. Sokolovská 131/86, Praha
8 vůbec zaplacena po nabytí právní moci ... z jakého důvodu byl postih tak nízký ..."

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám požadované informace poskytujeme tímto
sdělením:

Pokuta ve výši 10.000,-Kč uložená podle ustanovení § 181 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební
zákon, (platného v době uložení pokuty) společnosti „42“, s.r.o., IČ 61060062, Sokolovská 131/86,
Karlín, 186 00 Praha 8 pod Spis. zn.: OST 133075/2012/Bě, Č.j.: P10-0043532012 ze dne 11. ledna
2013, které nabylo právní moci dnem 1.2.2013 byla zaplacena dne 18.1.2013.
Protiprávní jednání obviněné, když neodstranila ve stanovených lhůtách závady stavby, vykazuje z
hlediska veřejného zájmu společenskou nebezpečnost s tím, že stavební zákon toto protiprávní
jednání považuje za porušení stavební kázně a řadí je proto do skupiny sazeb pokut, které lze podle
ustanovení § 181 písm. a) stavebního zákona uložit až do částky 200.000,-Kč, přičemž k uložení
pokuty v takto vymezeném rozpětí dochází ve správním řízení vedeném správním orgánem jako
příslušným stavebním úřadem ve smyslu ustanovení § 182 odst. 4 stavebního zákona. Při určení výše
pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho
spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Při úvaze o výši pokuty správní
orgán neuložil pokutu v maximální
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možné výši (rozpětí do 200.000 Kč), ale dospěl k závěru, že pokuta uložená ve výši 1/20 sazby
stanovené ustanovením § 181 písm. a) stavebního zákona odpovídá závažnosti správního deliktu,
způsobu jakým jej obviněná spáchala a k okolnostem za nichž se tak stalo, jakož i formě zavinění.
Správní orgán zohlednil také, že obviněná do doby konání ústního jednání ve věci některá opatření k
odstranění závad provedla. Správní orgán vzal také v úvahu, aby uložená pokuta nebyla pro
obviněnou likvidační a aby uložená pokuta byla v ekonomické sféře pro ni znatelná a měla tak
adekvátní výchovný účinek, který plní teprve represe, která je v ekonomické sféře delikventa citelná.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

S pozdravem

otisk úředního razítka

Ing. Dana Rafflová
pověřená vedením odboru stavebního
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