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

OST 108794/2017/Ga
P10-109386/2017
JUDr. Gavlák
267093557

V Praze, dne 24.10.2017

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 22.10.2017 Vaši žádost podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“) o
poskytnutí informace, ve znění:
„Informace je jedná rozhodnutí odboru výstavby MCP10 č.j. P10-105904/2015 ze dne 7.12.2015 ,
pravomocně potvrzeného rozhodnutím MHMP č.j. 315/2017 ze dne 10.3.2015 týkajícího se výstavby
obytného souboru Ecocity Malešice 3 etapa.
Výše uvedené pravomocné rozhodnutí je napadeno dvěmi soudními žalobami. Informace se týká
odpovědi na otázku :
1)
2)
3)

Kdo je žalobcem/ žalobci
Označení soudu /soudů u kterých jsou žaloby podány, čísla jednací sporů,
Jste také osobou žalovanou ?“

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám tímto poskytujeme tuto informaci v následující
formě: elektronicky formou textu tohoto přípisu na Vaši e-mailovou adresu.
K bodu 1) Vaší žádosti uvádíme, že žalobci jsou právně zastoupeni Mgr. Martinem Šimkem –
advokátem, č.r. ČAK 15138, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1.
K bodu 2) Vaší žádosti uvádíme, že žaloba byla podána u Městského soudu v Praze, pracoviště
Hybernská 18, 111 21 Praha 1. Čísla jednací sporů přiděluje příslušný soud a povinnému subjektu
nejsou známa. Z tohoto důvodu bylo v této části Vaší žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí této části
žádosti (§ 2 odst. 4 InfZ ve spojení s § 15 odst. 1 InfZ, neexistující informace), které Vám bylo souběžně
zasláno na adresu trvalého pobytu.
K bodu 3) Vaši žádosti uvádíme, že městská část Praha 10 není žalovanou osobou.

Nad rámec výše uvedeného Vám sdělujeme, že bližší informace Vám může poskytnout žalovaný Odbor
stavebního řádu MHMP, Jungmannova 35/29, Praha 1, 110 00.
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
vedoucí odboru stavebního

Obdrží:
účastníci (dodejky)
1.
ostatní
2. spis OST,

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Úřední hodiny:
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
IČ: 00063941
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 19-2000733369/0800

tel.: 267093477
http://www.praha10.cz
e-mail: posta@praha10.cz

