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

OST 053279/2018/Ga
P10-053582/2018
JUDr. Gavlák
267093557

V Praze, dne 18.5.2018

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor stavební obdržel dne 15. 5. 2018 Vaši žádost
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ,,InfZ“), o poskytnutí informací ve znění:
„Žádáme o následující informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:
1. Kdo a na základě jakého povolení stavebního úřadu provádí stavební práce v podkroví domu č.p.
897/4 v ulici Za poštou v Praze 10 - Strašnicích?
Jak je chráněn vedlejší objekt č.p. 896/2 proti případným škodám vzniklým stavebními pracemi na výše
uvedeném sousedním domě č.p. 897/4?.“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme tímto sdělením:
Stavební práce mohou probíhat na základě rozhodnutí stavebního úřadu o stavebním povolení Č.j.:
OST 3020/06/Li ze dne 23.8.2006, které nabylo právní moci dnem 31.8.2006. Tímto rozhodnutím byla
povolena stavební úprava - půdní vestavba bytu 2+kk v bytovém domě č.p. 897, Za Poštou 4, na
pozemku parc. č. 1191, k.ú. Strašnice, Praha 10 (dále jen "stavba"). Stavební práce provádí vlastník
stavby.
Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních
úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu
životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. Při vzniku škody se postupuje se podle obecných
právních předpisů o náhradě škody. Stavební úřad se nezabývá hodnocením či posuzováním viny nebo
odpovědnosti.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
otisk úředního razítka

Ing. Dana Rafflová
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