Městská část Praha 10
Odbor Stavební
Spis. zn.: OST 112681/2019/Op
Č.j.:
P10-114299/2019
Vyřizuje: Mgr. Richard Opolecký
Telefon: 267 093 299, email: richard.opolecky@praha10.cz

V Praze, dne 23. 10. 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 9. 10. 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 návaznosti na naši dřívější spolupráci bychom Vás rádi požádali o vyhotovení kopií určitých listin,
které jsou podstatnými listinami ve stavebních řízení týkajících se výstavby vybraných bytových projektů,
které se realizují na území vaší městské části. O vyhotovení kopií těchto dokumentů si dovolujeme
požádat na základě zákona 106/1999 Sb. - Zákon o svobodném přístupu k informacím, jako společnost,
která dlouhodobě zpracovává informace o bytové výstavbě a bytovém trhu jako celku.
V příloze opět zasíláme seznam bytových projektů, které evidujeme jako aktuálně probíhající projekty
nové bytové výstavby ve Vašem městě. V tabulce specifikujeme dokument, který požadujeme.
V některých případech může jít o dokument, o který jsme žádali již v našich předchozích žádostech a
který jsme doposud neobdrželi, či který nebyl ještě v době naší poslední žádosti k dispozici.
Umístění objektu lokalizujeme parcelním číslem, na kterém se výstavba odehrává nebo plánuje, název
projektu i developera vychází obvykle z vlastníka pozemku, resp. z informací dostupných
na internetových stránkách jednotlivých projektů. Obchodní název prezentovaný veřejnosti se bohužel
nemusí vždy shodovat s názvem stavby vedeným ve stavebním řízení, proto považujeme za klíčovou
identifikaci parcelním číslem pozemku, na němž výstavba probíhá…“.
V žádosti uvádíte Vaši datovou schránku a e-mail, přičemž v minulosti jsme Vám požadované informace
nejčastěji doručovali datovou schránkou. V této souvislosti Vám sdělujeme, že tentokrát informace nelze
vzhledem k jejich obsáhlosti zaslat tímto způsobem. Povinný subjekt se od obvyklého způsobu doručení
v tomto případě odchýlil z důvodu, že by pro něj takovýto úkon (vzhledem k objemu dat) představoval
nepřiměřenou zátěž (§ 5 odst. 3 věta druhá InfZ), neboť jde o mimořádně rozsáhlé elektronicky
poskytnuté informace. Proto v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm d) InfZ Vám tímto předmětné
informace poskytujeme ve formě tohoto přípisu a dále na technickém nosiči CD zasláním na adresu Vaší
společnosti.
Souběžně s těmito informacemi Vám zasíláme rozhodnutí o odmítnutí části žádosti z důvodu, že
požadované dokumenty k předmětným projektům, kterým jsou územní rozhodnutí a stavební povolení
(případně dokumenty nahrazující stavební povolení), nebyly dosud vytvořeny a nejde tedy o existující
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informaci ve smyslu § 3 odst. 3 InfZ, a dále z důvodu ochrany osobních údajů fyzických osob, uvedených
v poskytnutých informacích (§ 8a InfZ), do Vaší datové schránky.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10. Vzhledem k mimořádnému rozsahu
poskytovaných příloh však zveřejňujeme v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 InfZ, pouze tuto
doprovodnou informaci vyjadřující obsah poskytnuté informace.

S pozdravem
otisk úředního razítka

Ing. Dana Rafflová
vedoucí odboru stavebního
podepsáno elektronicky

Příloha:
Obdrží:
účastník
1. Společnost pro Cenové mapy ČR s.r.o., se sídlem Králodvorská 1086/14, Praha 1, 110 00.
ostatní
2. spis OST
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