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V Praze, dne 30 .7. 2018

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 24. 7. 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 poskytnutí informace * (charakteristika):
„ve věci přestavby rodinného domu (zřejmě na bytový dům, penzion či ubytovnu) v Konvalinkové ulici
č.4 v Praze 10, konkrétně:
1)Jaká stavba má být výsledkem rekonstrukce rodinného domu nacházejícím se na výše uvedené
adrese, tj. Konvalinková ulice č.4, Praha 10, na němž dochází k výměně oken jiných rozměrů, vybudování
nových vstupních otvorů v přízemí, ke změně užívání z autodílny na obytné jednotky apod.?
2)Na základě jakého povolení (především v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu)je přestavba tohoto rodinného domu realizována?
3)Jaké kroky realizovala a realizuje Městská část Praha 10, resp. Úřad této městské části, v případě, že
předmětná rekonstrukce neprobíhá v souladu s příslušnými právními předpisy?“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám požadované informace poskytujeme tímto sdělením:
Ve věci přestavby rodinného domu v Konvalinkově ulici č. 4 v Praze 10 nebylo zdejšímu stavebnímu
úřadu podáno žádné ohlášení ve smyslu § 104 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) dále jen „stavební zákon“, ani žádost o stavební povolení ve smyslu §
108 stavebního zákona. Zdejší stavební úřad nevydal žádné opatření, povolení ani souhlas
s prováděním stavebních prací. Z tohoto důvodu nám není známa jaká stavba má být výsledkem
rekonstrukce.

Stavební úřad provedl dne 26.6.2018 kontrolní prohlídku na místě stavby a oznámil zahájení řízení o
odstranění stavby podle § 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona. Ve věci bude zahájeno řízení pro
podezření ze spáchání přestupku proti stavebnímu řádu.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
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