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

OST 102273/2019/Ga
P10-103183/2019
JUDr. Gavlák
267093557

V Praze, dne 16.9.2019

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 12. 9. 2019 Vaši žádost podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen,,InfZ“) o
poskytnutí informace, ve znění:
„Vážená paní, vážený pane,
na základě Vašeho sdělení ze dne 2. 8. 2018, spis. zn. OST 081139/2018/Ga, č.j. P10-082851/2018, ve
kterém je uvedeno, že stavební úřad zahájí řízení pro podezření ze spáchání přestupku proti stavebnímu
řádu ve věci umístění plastového okna na lodžii u bytu č. 2 vč.p. 2128 bez stavebního povolení a v
souvislosti s provedením kontrolní prohlídky konané dne 28. 8. 2018 v 13:15, jejímž předmětem bylo
zjištění, zda v bytové jednotce č. 2128/2 včetně lodžie nejsou provedeny nebo prováděny stavební úpravy
vyžadující stavební povolení nebo jiné opatření stavebního úřadu, jak je uvedeno ve výzvě ze dne 2. 8.
2018, spis. zn. OST 081907/2018/Ja, č.j. P10-082607/2018 Vás tímto ve smyslu § 2 odst. 1 a 2 a § 4 odst.
1 zákona 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí správního rozhodnutí učiněného v této věci (rozhodnutí o
spáchání přestupku).“
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám tímto požadovanou informaci poskytujeme v
elektronické příloze.
Vzhledem k tomu, že v požadované informaci se vyskytují chráněné osobní údaje fyzických osob, bylo
ohledně těchto údajů rozhodnuto o odmítnutí jejich poskytnutí (§ 8a InfZ). Informace je Vám tak zaslána
v podobě bez těchto osobních údajů.
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám tímto požadovanou informaci zasíláme do Vaší
datové schránky. Souběžně s touto informací Vám zasíláme rozhodnutí o odmítnutí části žádosti
z důvodu, že informace týkající se chráněných osobních údajů fyzických osob nebude v souladu s
ustanovením § 8a InfZ poskytnuta.
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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
podepsáno elektronicky
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