Úřad městské části Praha 10
Odbor stavební
Spis. zn.: OST 102353/2018/Ga
Č.j.:
P10-103432/2018
Vyřizuje: JUDr. Gavlák
Telefon: 267093557

V Praze, dne 3. 10. 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 26. 9. 2018 Vaši žádost podle zákona
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“)
o poskytnutí informace:
„…V návaznosti na naši dřívější spolupráci bychom Vás rádi požádali o vyhotovení kopií určitých listin,
které jsou podstatnými listinami ve stavebních řízení týkajících se výstavby vybraných bytových
projektů, které se realizují na území vaší městské části. O vyhotovení kopií těchto dokumentů si
dovolujeme požádat na základě zákona 106/1999 Sb. - Zákon o svobodném přístupu k informacím, jako
společnost, která dlouhodobě zpracovává informace o bytové výstavbě a bytovém trhu jako celku.
V příloze opět zasíláme seznam bytových projektů, které evidujeme jako aktuálně probíhající projekty
nové bytové výstavby ve Vašem městě. V tabulce specifikujeme dokument, který požadujeme.
V některých případech může jít o dokument, o který jsme žádali již v našich předchozích žádostech a
který jsme doposud neobdrželi, či který nebyl ještě v době naší poslední žádosti k dispozici. Umístění
objektu lokalizujeme parcelním číslem, na kterém se výstavba odehrává nebo plánuje, název projektu i
developera vychází obvykle z vlastníka pozemku, resp. z informací dostupných na internetových
stránkách jednotlivých projektů. Obchodní název prezentovaný veřejnosti se bohužel nemusí vždy
shodovat s názvem stavby vedeným ve stavebním řízení, proto považujeme za klíčovou identifikaci
parcelním číslem pozemku, na němž výstavba probíhá…“.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám tímto požadované informace zasíláme v příloze
do datové schránky společnosti. Souběžně s těmito informacemi Vám zasíláme rozhodnutí
o odmítnutí části žádosti z důvodu ochrany osobních údajů fyzických osob tam uvedených (§ 8a InfZ)
do Vaší datové schránky.

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
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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. Společnost pro Cenové mapy ČR s.r.o., ID DS: 3w35q9b
ostatní
2. spis OST.
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