Úřad městské části Praha 10
Odbor stavební

Váš dopis zn.: OST 034861/2017/Hi
Naše značka:
P10-034864/2017
Vyřizuje linka: Ing. Petra Hlinková
V Praze dne:
262 093 684 e-mail:
petrad@praha10.cz
V Praze, dne 28.3.2017

Záznam o postupu povinného subjektu při vyřizování žádosti o poskytnutí informací podle
§ 14 odst. 5 písm. d) a 6 ve spojení s § 4a odst. 2 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dne 28.3.2017 se na Úřad městské části Praha 10, odbor stavební dostavil pan
(dále
jen „žadatel“) za účelem poskytnutí informací nahlédnutím do dokumentů obsahujících požadované
informace podle § 4a odst. 2 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Poskytnutí informací se vztahuje k žádosti o informace,
podané žadatelem písemnou cestou a doručené dne 20.3.2017, ve znění:
„„…„Bytový dům TESLA“ — žádost ve smyslu zákona 106/1999 Sb.
Vážení dobrý den, Váš Úřad městské části Praha 10 vydal stavební povolení na stavbu “Bytový dům
Tesla“, Praha 10, Vršovice, Vršovická, Altajská, Kavkazská, Archangelská, pod spis. Zn. OST
136444/2014/Hj, čj. P10-025344/2015 ze dne 9.3.2015, které nabylo právní moci dnem 17.4.2015.
Podle mých informaci již proběhlo u výše uvedené stavby kolaudační řízení.
Tímto Vás ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám nahlédnutí do
kolaudační dokumentace, konkrétně:
1) kolaudační protokol
2) projektová dokumentace skutečného provedení stavby
3) revizních zpráv dle:
- ČSN EN 33 1500
- ČSN EN 33 2000-6
- ČSN EN 62 305 1-4 ed. 2

4) projektové dokumentace skutečného provedení instalací hromosvodů, elektrických zařízení a
elektrických instalací u výše zmíněných provozních souborů
5) odborné a závazné stanovisko Technické inspekce České republiky pro vyhrazená elektrické technická
zařízení ve smyslu 6 a, písm. A) zákona č. 174/1 968 Sb.
O umožnění k nahlédnutí žádám do doby, než dojde k nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí pro
danou stavbu,
Pokud není možné dodržet termín nahlédnutí do dokumentace, žádám Vás abyste informovali žadatele,
že se vyskytla překážka v kolaudačním řízení a do její vypořádáni platnost kolaudace pozastavujete.…“

Informace byly žadateli formou nahlédnutí poskytnuty, o čemž byl učiněn tento záznam, který byl
žadatelem podepsán.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude tento záznam zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup
na internetové stránce městské části Praha 10.
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