Úřad městské části Praha 10
Odbor stavební

Spis. zn.: OST 087467/2018/Ga
Č.j.:

P10-088007/2018

Vyřizuje: JUDr. Gavlák
Telefon: 267093557

V Praze, dne 30. 8. 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

Odbor stavební Úřadu městské části Praha 10 obdržel dne 17. 8. 2018 Vaši žádost podle zákona
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“)
o poskytnutí informace:
„Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádáme o poskytnutí těchto
informací :
1) Žádáme o zaslání veškerých vyjádření, stanovisek, připomínek a všech dalších dokumentů, které byly
Úřadem Vaší MČ (kterýmkoliv jeho odborem, komisí či jinou organizační složkou) zpracovány k záměru
vlastníka budovy na provedení nástavby na budovu č.p. 3000 stojící na pozemcích parc. č. 2225/114
a č. 2225/256 (stávající OD TESCO v Jabloňové ulici) v k.ú. Záběhlice.
2) Žádáme o sdělení, zda záměr vlastníka budovy označený v předchozím bodu byl předmětem jednání
kterékoliv organizační složky Úřadu Vaší MČ (odbor, komise či jiná organizační složka), a pokud ano,
žádáme o zaslání zápisu z těchto jednání.“
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám tímto požadované informace zasíláme do Vaší
datové schránky formou textu a přílohy k tomuto přípisu.
1) K uváděné stavbě OD Květ stavební úřad uvádí, že neevidoval a ani v současné době neeviduje
žádnou žádost o umístění stavby na stavbě č.p. 3000 v katastrálním území Záběhlice. Veškerou
dokumentaci, kterou povinný subjekt v souvislosti tématem OC Květ disponuje, Vám zasíláme
v přílohách. Souběžně s touto informací Vám v rozsahu tohoto bodu tedy zasíláme rozhodnutí
o odmítnutí části žádosti z důvodu neexistující informace, do Vaší datové schránky.

2) Veškeré zápisy z jednání, kterými povinný subjekt disponuje, Vám zasíláme v příloze v podobě
prosté osobních údajů fyzických osob tam uvedených. Z tohoto důvodu vydal povinný subjekt
rozhodnutí o odmítnutí této části bodu 2) žádosti (§ 8a InfZ), které je Vám souběžně zasíláno
do datové schránky.
Ve věci umístění a provedení staveb odbor stavební ÚMČ Praha 10 jedná na základě žádostí stavebníků
a doložených podkladů a dokladů předepsaných stavebním zákonem a právními předpisy souvisejícími.
Postupy a úkony jsou rovněž definovány právními předpisy, v každém řízení je stanoven okruh
účastníků řízení a ti rovněž zákonným způsobem mají možnost uplatnit svá práva. Účastníci řízení mají
možnost využít řádným i mimořádných odvolacích prostředků. Jedná se o rozsáhlý a náročný proces,
kde každý úkon je přezkoumatelný a lze prokázat, zda jsou splněny zákonné požadavky umožňující
povolení stavby. Jen pro upřesnění je třeba uvést, že stavební úřad se řídí zákonnými požadavky
a postupy a příslušné zákonné požadavky jsou závazné i pro stavebníka, dotčené orgány, správce sítí,
účastníky řízení a další dotčené osoby. Nedodržení jakéhokoli zákonného požadavku je důvodem pro
nepovolení stavby.
Odbor stavební není kompetentní k řešení vlastnických nebo občanskoprávních otázek, nenese
odpovědnost za informace uváděné ve sdělovacích prostředcích nebo na webových stránkách.
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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