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

OST 121961/2015/Ga
P10-122489/2015
JUDr. Gavlák
267093557

V Praze, dne 26.11.2015

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 24.11.2015 Vaši žádost podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“) o
poskytnutí informace „… 1) o sdělení doslovného vyjádření tehdejšího pracovníka SSD
které učinil
na základě výpovědi u Obvodního soudu pro Prahu 10 dne 12.5.2000. 2) o sdělení, kdy bylo
zasláno písemné vyrozumění, že v řízení vedeném pod č.j.: 7777/99/OST/adm/SSD/VŠ - d. 1347
Záb., nebude již nadále pokračováno, neboť je věc řešena soudně v rámci soudního řízení 3) o sdělení
závazných podmínek pro odstranění nepovolené stavební úpravy, které byly stanoveny dopisem č.j. výst.
3306/88/Jo - Záb ze dne 22.12.1988 …“.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám tímto k části žádosti „… 1) o sdělení doslovného
vyjádření tehdejšího pracovníka SSD
které učinil na základě výpovědi u Obvodního soudu pro
Prahu 10 dne 12.5.2000. 2). ...“ požadované informace poskytujeme v příloze tohoto sdělení.

K části Vaši žádosti „… 2) o sdělení, kdy bylo
zasláno písemné vyrozumění, že v řízení
vedeném pod č.j.: 7777/99/OST/adm/SSD/VŠ - d. 1347 Záb., nebude již nadále pokračováno, neboť je věc
řešena soudně v rámci soudního řízení …“ sdělujeme následující:
Jak vyplývá ze sdělení
pod HLP: Č.j. 694/02/OST/adm/SSD/VŠ – d. 1347 Záb ze dne
20.2.2002 – „… V souvislosti se stavbou č.p. 1347, Jhodová 103, k.ú. Záběhlice v Praze 10 bylo prováděno
šetření orgánu státního stavebního dohledu (SSD) ÚMČ Praha 10 na nepovolené změny stavby – nástavby
v podkroví domu a změnu umístění dveří v přízemí stavby ve dnech 20.3 – 10.11.1999. Vzhledem
k nedoručitelnosti výzev orgánu SSD vlastníkům a stavebníkům, manželům Pergelových a to ani Městskou
policií hl.m. Prahy byl orgán SSD ÚMČ P10
pozván jako svědek k soudnímu řízení ve věci
nepovolených stavebních úprav dne 12.5.2000 k Obvodnímu soudu pro Prahu 10. Při provádění tohoto
soudního řízení, bylo soudcem orgánu SSD sděleno za Vaší přítomnosti, že věc je v soudním řízení a
orgánům Obvodního úřadu pro Prahu 10 nepřísluší do doby skončení tohoto soudního řízení ve věci
zasahovat …“.
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K části Vaší žádosti „… 3) o sdělení závazných podmínek pro odstranění nepovolené stavební úpravy, které
byly stanoveny dopisem č.j. výst. 3306/88/Jo - Záb ze dne 22.12.1988 …“, Vám tímto požadované
informace poskytujeme v příloze tohoto sdělení.

Zároveň Vás informujeme, že ve věci bylo z důvodu neposkytnutí osobních údajů fyzických osob (v souladu
s ustanovením § 8a InfZ) vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, které Vám souběžně zasíláme na
adresu Vašeho trvalého pobytu.
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
Obdrží:
1.
2. spis OST,
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