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

OST 016744/2019/Ga
P10-017651/2019
JUDr. Gavlák
267093557

V Praze, dne 8.2.2019

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 6. 2. 2019 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:

„… Mám několik otázek na stavební úřady Prahy 10 ohledně stavby na adrese Slunečná 1298, Praha 10.
1) Soupis všech povolených rekonstrukcí tohoto objektu od konce roku 2013 s uvedením data od
kdy do kdy probíhaly. Prosím nezahrnujte do soupisu poslední rekonstrukce od loňského srpna.
2) Jaké subjekty se na jednotlivých rekonstrukcí podílely - jako stavitelé, projektanti, či technický
dozor?
3) Kdo byl žadatelem o povolení?...“

V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky do na Vaši e-mailovou adresu formou textu tohoto přípisu.

Ad 1) Od konce roku 2013 neprobíhaly žádné povolené rekonstrukce tohoto objektu.
Ad 2) Vzhledem k tomu, že v minulosti neprobíhaly žádné povolené rekonstrukce tohoto objektu,
stavebnímu úřadu nejsou známé žádné subjekty, které by se na jednotlivých rekonstrukcí tohoto objektu
podílely jako stavitelé, projektanti, či technický dozor.
Ad 3) Z výše uvedených skutečností vyplývá, že ve Vámi uvedeném období o povolení rekonstrukce tohoto
objektu nepožádal žádný žadatel.
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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.

otisk úředního razítka

Ing. Dana Rafflová
vedoucí odboru stavebního
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