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

OST 079533/2019/Op
P10-080510/2019
Mgr. Richard Opolecký
267 093 299, email: richard.opolecky@praha10.cz

V Praze, dne 2. 8. 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
Odbor stavební Úřadu městské části Praha 10 obdržel dne 10. 7. 2019 Vaši žádost podle zákona
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“)
o poskytnutí informace:
„…Žádám o zaslání:
1.
Žádostí o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení,
2.
Vámi jako povinným subjektem vydaná územní rozhodnutí a stavební povolení,
3.
Vámi jako povinným subjektem vydaná kolaudační rozhodnutí či kolaudační souhlasy,
4.
Ve vztahu k výše uvedeným územním rozhodnutím a stavebním povolením vydaná stanoviska
Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy, a
5.
Ve vztahu k výše uvedeným územním rozhodnutím a stavebním povolením vydaná stanoviska
Odboru územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy,
které byly podány nebo případně vydány žadateli, Odborem památkové péče Magistrátu hlavního města
Prahy, Odborem územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy, nebo Vámi jako povinným
subjektem (vedoucím příslušná řízení, a tudíž subjektem, který má požadované dokumenty k dispozici
uloženy ve svém archivu), ve vztahu k výstavbám výtahu (v ul. Kodaňská) a rekonstrukcí podkroví
(půdních vestaveb vč. případných střešních teras) nemovitostí na adresách:
1.
Kodaňská 549/21, Praha 10.
2.
Kodaňská 559/23, Praha 10,
3.
Kodaňská 558/25, Praha 10,
4.
Ruská 565/24, Praha 10.
5.
Ruská 566/26, Praha 10,
6.
Ruská 567/28, Praha 10,
7.
Ruská 557/30, Praha 10,
8.
Ruská 556/32, Praha 10.
Požadované informace zašlete prosím na mou e-mailovou adresu v elektronické podobě. V případě, že
příslušné žádosti, rozhodnutí, či stanoviska nejsou Vašemu úřadu k dispozici, žádám o tuto informaci s
uvedením důvodu proč tomu tak není.…“.
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V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme ve
formě tohoto přípisu, a dále na technickém nosiči (CD) zasláním na adresu Vašeho trvalého pobytu.
Ve své žádosti požadujete zaslání předmětných informací elektronicky na Váš e-mail. V této souvislosti
Vám sdělujeme, že požadované informace nelze vzhledem k jejich obsáhlosti (156 MB) zaslat Vámi
požadovaným způsobem. Povinný subjekt se od Vašeho požadavku odchýlil z důvodu, že by pro něj
takovýto úkon (vzhledem k objemu) představoval nepřiměřenou zátěž (§ 5 odst. 3 věta druhá, neboť jde
o mimořádně rozsáhlé elektronické poskytnuté informace).
K bodu č. 1) žádosti:
1) „Žádám o zaslání…. Žádostí o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení“
Ve vztahu k výstavbám výtahu (v ul. Kodaňská) a rekonstrukcí podkroví (půdních vestaveb vč.
případných střešních teras) nemovitostí na uvedených adresách, zasíláme celkem 9 žádostí o
vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.
K bodu č. 2) žádosti:
2) „Žádám o zaslání…..Vámi jako povinným subjektem vydaná územní rozhodnutí a stavební
povolení“
K bodu č. 2) žádosti Vám sdělujeme, že požadovaná informace neexistuje, neboť povinným
subjektem nebyla vydána žádná taková územní rozhodnutí ani stavební povolení. Vzhledem
k této skutečnosti bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí této části žádosti (§ 15 odst. 1 InfZ ve
spojení s ustanovením § 2 odst. 4 InfZ), které Vám je souběžně zasíláno na adresu trvalého
pobytu.
K bodu č. 3) žádosti:
3) „Žádám o zaslání….Vámi jako povinným subjektem vydaná kolaudační rozhodnutí či kolaudační
souhlasy“
Ve vztahu k výstavbám výtahu (v ul. Kodaňská) a rekonstrukcí podkroví (půdních vestaveb vč.
případných střešních teras) nemovitostí na uvedených adresách, zasíláme celkem 7
kolaudačních rozhodnutí a 3 kolaudační souhlasy vydaných povinným subjektem
K bodu č. 4) žádosti:
4) „Žádám o zaslání…. Ve vztahu k výše uvedeným územním rozhodnutím a stavebním povolením
vydaná stanoviska Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy
Ve vztahu k výstavbám výtahu (v ul. Kodaňská) a rekonstrukcí podkroví (půdních vestaveb vč.
případných střešních teras) nemovitostí na uvedených adresách, zasíláme celkem 11 stanovisek
Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy.
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K bodu č. 5) žádosti:
5) „….Ve vztahu k výše uvedeným územním rozhodnutím a stavebním povolením vydaná stanoviska
Odboru územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy………,“
K bodu č. 5) žádosti Vám sdělujeme, že požadovaná informace neexistuje, neboť povinným
subjektem, Odborem územního rozvoje ani Odborem památkové péče Magistrátu hlavního
města Prahy nebyla ve vztahu k výše uvedeným územním rozhodnutím a stavebním povolením
vydána žádná stanoviska. K bodu č. 5) žádosti bylo proto zároveň vydáno rozhodnutí
o odmítnutí části žádosti (§ 15 odst. 1 InfZ ve spojení s ustanovením § 2 odst. 4 InfZ), které
Vám je souběžně zasíláno na adresu trvalého pobytu.
Vzhledem k tomu, že v požadovaných informacích se vyskytují chráněné osobní údaje fyzických osob,
bylo ohledně těchto údajů rozhodnuto o odmítnutí jejich poskytnutí (§ 15 odst. 1 InfZ ve spojení s § 8a
InfZ). Informace jsou Vám tak zasílány v podobě bez těchto osobních údajů.
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
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