Úřad městské části Praha 10
Odbor stavební
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Č.j.:
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JUDr. Gavlák
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V Praze, dne 28.11.2018

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 26. 11. 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:
„Žádám o poskytnutí kopií:
1) Č. j.:P10-005218/2018-žádosti o dodatečné povolení stavby rodinný dům Praha 10, Záběhlice č. p.
160, Nad Chaloupkami 12
2)Výzvy stavebního úřadu č. j.:P10-051770/2018-výzva k doplnění žádosti o dodatečné stavební
povolení
3) Žádám o poskytnutí usnesení, kterým byla přerušena žádost o dodatečné povolení stavby (nástavby)
rodinný dům Praha 10, Záběhlice č. p. 160, Nad Chaloupkami 12. včetně případného usnesení o jeho
přerušení.
4) Žádám o kopii usnesení o zahájení řízení o odstranění stavby týkající se nástavby rodinný dům Praha
10, Záběhlice č. p. 160, Nad Chaloupkami 12, včetně případného usnesení o jeho přerušení.
5) Žádám o poskytnutí informace, zdali odbor dopravy UMCP P10 jako silniční správní úřad vydal
stavebníkovi
závazné stanovisko či vyjádření k dodatečnému povolení stavby
(nástavby) rodinný dům Praha 10, Záběhlice č. p. 160, Nad Chaloupkami 12, pokud ano, žádám o jeho
kopii.
Předmět žádosti se týká stavby (nástavby) rodinný dům Praha 10, Záběhlice č. p. 160, ulice Nad
Chaloupkami, pozemek parc. č. 503 v katastrálním území Záběhlice, stavebník
Žádám o poskytnutí těchto veřejných listin jako aktů veřejné správy.

V případě postupu podle ust. @ 14 odst. 5 písm. b) zákona jsme připraveni poskytnout součinnost emailem na
Žádáme o dodržení zákonné lhůty 15 dnů pro vyřízení
žádosti“.

V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky na Vaši adresu formou tohoto přípisu a příloh. K Vašemu požadavku na poskytnutí
veřejných listin jako aktů veřejné správy (v místních podmínkách by šlo o úředně ověřené kopie)
povinný subjekt sděluje, že dle výkladu InfZ jde o požadavek nad rámec povinností, který lze vyřídit
legitimním poskytnutím obyčejných kopií, v tomto případě v písemné formě.
K bodu 1) žádosti: V příloze poskytujeme kopii Žádosti o vydání Dodatečného povolení stavby Nástavba
RD, Nad Chaloupkami 160/12, Praha 10, Záběhlice čp. 160, včetně Žádosti o vydání společného
územního rozhodnutí a stavebního povolení, podané stavebníkem dne 3. 1. 2018.
K bodu 2) a 3) žádosti: V příloze poskytujeme kopii Výzvy k doplnění žádosti o vydání dodatečného
stavebního povolení k nástavbě rodinného domu Praha 10, Záběhlice čp. 160, Nad Chaloupkami 12,
Spis.zn.: OST 005218/2018/Jar, č. j. P10-051770/2018 ze dne 11. 5. 2018, jejíž součástí je též Usnesení
o přerušení tohoto stavebního řízení nejpozději do 180 dnů od doručení tohoto usnesení.
K bodu 4) žádosti: V příloze poskytujeme kopii Oznámení stavebního úřadu o zahájení řízení o
odstranění stavby uvedené v § 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona Spis.zn. OST 103496/2017/Jar,
č. j. P10-125934/2017 ze dne 10. 1. 2018.
K bodu 5) žádosti Vám sdělujeme, že odbor dopravy ÚMČ P10 jako silniční správní úřad nevydal
stavebníkovi
žádné závazné stanovisko či vyjádření k dodatečnému povolení
stavby (nástavby) rodinný dům Praha 10, Záběhlice č. p. 160, Nad Chaloupkami 12, protože stavebník
dosud nepodal žádnou žádost o toto vyjádření nebo stanovisko.
Souběžně s těmito informacemi Vám zasíláme rozhodnutí o odmítnutí části žádosti z důvodu ochrany
osobních údajů fyzických osob tam uvedených (§ 15 odst. 1 InfZ ve spojení s § 8a InfZ) na adresu Vašeho
trvalého pobytu.
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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