Úřad městské části Praha 10
Odbor stavební
Spis. zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
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OST 094034/2019/Op
P10-094412/2019
Mgr. Richard Opolecký
267 093 299, email: richard.opolecky@praha10.cz

V Praze, dne 4.9.2019

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 22. 8. 2019 Vaši žádost podle zákona
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen,,InfZ“) o
poskytnutí informace.
„…V souladu s ustanovením zákona č. 106 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném zněni
se na Vás, jako povinný subjekt dle uvedeného zákona, obracím se žádostí poskytnutí následující
informace.
Kopie rozhodnutí (případně usnesení), která byla vydána v řízeních týkajících se sankčních řízení
ohledně nepovolené stavby na adrese U krbu 11, Strašnice, Praha 10, zejména se bude jednat o
rozhodnutí ukládající nápravné opatření nebo finanční sankce vydané v roce 2017, 2018 a 2019.
Informaci, zda v těchto řízeních bylo podáno odvoláni nebo vedeno přezkumné řízení a s jakým
výsledkem.…“.
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme ve
formě tohoto přípisu, a dále elektronicky přílohou.
K bodu č. 1) žádosti:
-

Kopie rozhodnutí (případně usnesení), která byla vydána v řízeních týkajících se sankčních řízení
ohledně nepovolené stavby na adrese U krbu 11, Strašnice, Praha 10, zejména se bude jednat o
rozhodnutí ukládající nápravné opatření nebo finanční sankce vydané v roce 2017, 2018 a 2019.

Odpověď:
Kopie předmětných rozhodnutí Vám zasíláme přílohou. Vzhledem k tomu, že v požadovaných
informacích se vyskytují chráněné osobní údaje fyzických osob, bylo ohledně těchto údajů rozhodnuto o
odmítnutí jejich poskytnutí (§ 8a InfZ). Informace jsou Vám tak zasílány v podobě bez těchto osobních
údajů.
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K bodu č. 2) žádosti
-

„ Informaci, zda v těchto řízeních bylo podáno odvoláni nebo vedeno přezkumné řízení a s jakým
výsledkem.…“.

Odpověď:
Řízení ohledně nepovolené stavby na drese U krbu 11, Strašnice, Praha 10 byla pravomocně ukončena a
nebylo proti nim podáno odvolání ani nebyla ke dni vyhotovení tohoto sdělení zahájena přezkumná
řízení.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám tímto požadované informace zasíláme do Vaší
datové schránky. Souběžně s těmito informacemi Vám zasíláme rozhodnutí o odmítnutí části žádosti
z důvodu, že informace nebudou v souladu s ustanovením § 8a ustanovení poskytnuty.
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
podepsáno elektronicky
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