Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje
Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-127429/2019
Vyřizuje linka: Šimonová / 384
V Praze dne: 25. 11. 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 životního prostředí, dopravy a rozvoje, obdržel dne
9. 11. 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:
„Pane Pecánku, můžete se mi vyjádřit k tomu, jak jste postupovali v případě vydání závazného stanoviska k mým
třem obřím stavbám - viz příloha. Žádám vás podle zákona 106/1999, abyste se mi vyjádřili, kolik takových
zádveří, kůlen a teras jste posuzovali z hlediska dopadu na životní prostřední v letech - 2019, 2018, 2017. Zašlete
mi podrobnou zprávu včetně čísel. Očekávám vaše vyjádření v zákonné lhůtě“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme elektronicky do datové
schránky formou textu tohoto přípisu.
Na základě vašeho dotazu sdělujeme, že ke každé žádosti podané na OŽD ÚMČ P-10 přistupujeme v souladu se
zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád., tedy žádost zaregistrujeme a vyjádříme se v co možná nejkratším
termínu. V případě přístřešku v ulici Harlacherova 10 od registrace žádosti k vypracování odpovědi uplynulo
pouze 13 dní. Stanovisko přikládáme.
Na dotaz kolik takových zádveří, kůlen a teras jsme posuzovali z hlediska dopadu na životní prostředí v letech
2017 – 2019 uvádíme níže. Zároveň sdělujeme, že žádosti vypracováváme pouze na písemné podání žadatele,
tedy nikoli z vlastního podnětu. Řízení ve věcech staveb vede stavební úřad a odbor životního prostředí je pouze
dotčeným orgánem státní správy v jednotlivých na stanoviscích uvedených speciálních zákonech.
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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.
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S pozdravem
Bc. Martin Pecánek
vedoucí odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje

„otisk úředního razítka“

„podepsáno elektronicky“
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