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

OST 112946/2015/Ga
P10-115233/2015
JUDr. Gavlák
267093557

V Praze, dne 12.11.2015

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 3.11.2015 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“) o poskytnutí informace
„žádám o sdělení, kdy a s jakým závěrem bylo ukončeno řízení vedené pod č.j.: HLP: 7777/99/OST/adm/SSD/VŠ
- d.1347 Zab. Dále žádám o sdělení, proč nebylo postupováno dle dopisu č.j. výst. 3306/88/Jo - Záb ze dne
22.12.1988, kterým byly určeny podmínky pro odstranění nástavby na domě č.p. 1347, která byl předán v rámci
místního šetření dne 8.4.1999 pracovníkům úřadu.“.
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám tímto požadované informace k části žádosti „… žádám o
sdělení, kdy a s jakým závěrem bylo ukončeno řízení vedené pod č.j.: HLP: 7777/99/OST/adm/SSD/VŠ - d.1347
Zab. ...“ poskytujeme tímto sdělením:
Pod Vámi uvedenou značkou HLP: 7777/99/OST/adm/SSD/VŠ - d.1347 Zab. nevedl stavební úřad správní řízení,
ale vedl šetření tehdejšího státního stavebního dohledu (dále jen „SSD“) k Vašemu podnětu na nepovolené
stavební úpravy na stavbě domu č.p. 1347, ul. Jahodová 103, k.ú. Záběhlice, Praha 10 (dále jen „stavba“). Ve věci
byla vydána výzva SSD, která nebyla vlastníkům stavby doručena. Dle písemného vyjádření tehdejšího
pracovníka SSD p. Šandy, který byl dne 12.5.2000 vyslechnut jako svědek Obvodním soudem pro Prahu 10, vydal
soudce Obvodního soudu pro Prahu 10 pokyn, že se touto věcí nadále – až na další, nemá stavební úřad - SSD
zabývat, neboť věc je řešena soudně v rámci soudního řízení vedeného na návrh pí Závorkové z r. 1988.
K druhé části Vaší žádosti „… Dále žádám o sdělení, proč nebylo postupováno dle dopisu č.j. výst. 3306/88/Jo Záb ze dne 22.12.1988, kterým byly určeny podmínky pro odstranění nástavby na domě č.p. 1347, která byl
předán v rámci místního šetření dne 8.4.1999 pracovníkům úřadu.“ Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 5
písm. d) InfZ podáváme tuto informaci:

Stavební úřad nevedl a nevydal rozhodnutí o odstranění nepovolené stavební úpravy na stavbě. Pod
Vámi uvedenou značkou č.j. výst. 3306/88/Jo - Záb ze dne 22.12.1988, byly vydány závazné podmínky
pro odstranění nepovolené stavební úpravy na stavbě v souladu s tehdy platným ustanovení § 90 odst.
3) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - Jestliže o
odstranění stavby rozhodl soud, stavební úřad stanoví pouze podmínky podle odstavce 2 .
Zároveň Vás informujeme, že ve věci bylo k té části žádosti, která se týká informace - „…Dále žádám o
sdělení, proč nebylo postupováno dle dopisu č.j. výst. 3306/88/Jo - Záb ze dne 22.12.1988, kterým byly
určeny podmínky pro odstranění nástavby na domě č.p. 1347, která byl předán v rámci místního šetření
dne 8.4.1999 pracovníkům úřadu …“, vydáno rozhodnutí podle § 2 odst. 4 InfZ o odmítnutí části
žádosti, a to z důvodu, že povinný subjekt materiály nedisponuje a v tomto rozsahu se proto jedná o
informaci neexistující, 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,

