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

OST 049563/2020/Ga
P10-049974/2020
JUDr. Gavlák
267093557
V Praze, dne 26.5.2020

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 stavební obdržel dne 16. 5. 2020
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:
„Vážení,
Před velice dlouhou dobou jsem poslal občanský podnět také na vlastníky těchto pozemků:
1)
Parcelní číslo: 712/47
Obec: Praha [554782]
Katastrální území: Záběhlice [732117]
Číslo LV: 17323
V
tomto případě se jednalo o stavební nekázeň při vybudování přístřešku
2)
Parcelní číslo: 713/7
Obec: Praha [554782]
Katastrální území: Záběhlice [732117]
Číslo LV: 17163
V tomto případě se jednalo o vybudování zahradní chatky, která musí podle vás mít územní
souhlas, takže takových 40 stran textů, projektové dokumentace, souhlas dotčených orgánů atd.
Toto všechno jste chtěli po mě, když jsem si postavil kůlnu na nářadí, přestože nebyla pevně
spojená se zemí.
Tak očekávám, že jiní majitelé musí splnit všechna zákonná ustanovení stejně jako já.
Žádám vás proto podle zákona 106/1999 o zaslání informací v jaké stavu se nachází řízení o
dodatečném povolení stavby.
Není možné, aby si občané jen tak stavěli kůlny a terasy nebo zádveří, toto jen v případě, když
tím budou chtít napravit nesprávně vydané kolaudační řízení na hlavní vchodové dveře.
Mimochodem paní
je také jedna z těch vlastníků, která se určitě ráda připojí ke
společné žalobě na developera a stavební úřad Praha 10, který změnil před dokončením
projektu dokumentaci na základě požadavku developera a tím mu umožnil vydělat více peněz.
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Bohužel při tom došlo k porušení ustanovení stavebního zákona, protože hlavní vchodové dveře
byly vybudování z prostor společných garáží. Tím ale dochází k průniku pachů, zplodin a hluku
do bytu.
Věřím, že až paní
vyřeší dodatečné stavební povolení na kůlnu, tak se ráda připojí k
mé společné žalobě na pracovníky stavebního úřadu, protože dospěje ke stejnému závěru, že se
pravděpodobně jednalo o korupční jednání.
Nic na tomto faktu nemění to, že jak některé orgány tvrdí, že je to nepřezkoumatelné.
Poškozování zdraví občanů a možné obecné ohrožení je v tomto případě určitě nadřazené
stavebnímu zákonu, který má ale v takovýchto případech pojistku, tedy paragraf 132 takže musí
být dosaženo nápravy vadného stavu.“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující
formě: elektronicky do Vaši datové schránky formou textu tohoto přípisu.
K části žádosti: „1) Parcelní číslo: 712/47 Obec: Praha [554782] Katastrální území: Záběhlice
[732117] Číslo LV: 17323 V tomto případě se jednalo o stavební nekázeň při vybudování
přístřešku“, povinný subjekt uvádí následující:
Povinný subjekt neeviduje z Vaší strany občanský podnět k tomuto pozemku. Jedná se o
pozemek v katastrálním území Záběhlice, tedy na území MČ Praha 10, nicméně povinný subjekt
k tomuto pozemku nevede žádné řízení.
K části žádosti: „2) Parcelní číslo: 713/7 Obec: Praha [554782] Katastrální území: Záběhlice
[732117] Číslo LV: 17163 V tomto případě se jednalo o vybudování zahradní chatky, která
musí podle vás mít územní souhlas, takže takových 40 stran textů, projektové dokumentace,
souhlas dotčených orgánů atd.…. Žádám vás proto podle zákona 106/1999 o zaslání informací
v jaké stavu se nachází řízení o dodatečném povolení stavby.“, povinný subjekt uvádí
následující:
O vyhodnocení Vašeho podnětu ze dne 30. 9. 2018 na stavbu dřevěné zahradní chatky na
pozemku parc.č. 713/7 v katastrálním území Záběhlice, při domě č. p. 3319, Harlacherova 4, v
katastrálním území Záběhlice, Praha 10, jste byl informován ve sdělení pod spis. Zn. OST
103392/2018/Ja, č. j. P10-119838/2018 ze dne 10. 12. 2018. Pod spis. Zn. OST
007513/2019/Jar, č. j. P10-007764/2019 ze dne 17. 1. 2019 bylo stavebníkovi stavby oznámeno
zahájení řízení z moci úřední podle § 129 odst. 2 stavebního zákona o odstranění stavby
uvedené v § 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona. Dne 7. 2. 2019 podal stavebník žádost o
dodatečné povolení stavby, stavební úřad zjistil, že žádost neobsahuje požadované náležitosti,
proto stavební úřad stavebníka vyzval k doplnění žádosti a odstranění nedostatků a současně
rozhodl o přerušení řízení pod spis. Zn. OST 017287/2019/Jar, č. j. P10-017786/2019 ze dne 11.
2. 2019. Pod zaevidovaným č. j. P10-089218/2019/Jar ze dne 7. 8. 2019 stavebník požádal o
prodloužení lhůty k doplnění. O všech těchto skutečnostech jste byl opakovaně informován,
naposledy pod Spis. Zn.: OST 123234/2019/Ga, Č. j.: P10-124494/2019 ze dne 13. 11. 2019
v rámci vyřízení Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů, podané dne 6. 11. 2019. Řízení podle § 129 odst. 2
stavebního zákona o odstranění stavby v tomto případě dosud nebylo ukončeno, proto
nemohlo dosud ani být zahájeno řízení o dodatečném povolení této stavby.
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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.

otisk úředního razítka

Ing. Daniel Berit
pověřen vedením odboru stavebního
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