Úřad městské části Praha 10
Odbor stavební
Spis. zn.:
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OST 103413/2020/Op
P10-104128/2020
Mgr. Richard Opolecký
267 093 299
richard.opolecky@praha10.cz

V Praze, dne 12. 10. 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
Odbor stavební Úřadu městské části Praha 10 obdržel dne 5. 10. 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:
„…..žádáme o zaslání kopií rozhodnutí stavebního úřadu Praha 2 (územní rozhodnutí, stavební povolení,
změny stavby, kolaudace apod.) týkajících se objektu bytového domu čp. 393 k.ú. Vršovice, na adrese
Charkovská 393/10 od 1.1. 2016 – dosud…“
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme
v následující formě: elektronicky do datové schránky formou přílohy tohoto přípisu.
Povinný subjekt zároveň upozorňuje na skutečnost, že v textu žádosti je požadováno zaslání kopií
rozhodnutí stavebního úřadu Praha 2, ačkoliv požadované informace se vztahují k objektu bytového
domu č.p. 393, k. ú. Vršovice, na adrese Charkovská 393/10, který se nachází v obvodu městské části
Praha 10 a je tedy v působnosti stavebního úřadu Praha 10. Povinný subjekt proto tuto skutečnost
vyhodnotil jako zjevnou nesprávnost způsobenou chybou v psaní, kdy je z textu a celkového obsahu
žádosti patrné, že žádost je adresovaná Úřadu městské části Praha 10.
Vzhledem k tomu, že požadované informace obsahují osobní údaje fyzických osob, bylo ve věci vydáno
rozhodnutí o odmítnutí části žádosti z důvodu ochrany těchto osobních údajů (viz § 15 odst. 1 InfZ ve
spojení § 8a odst. 1 InfZ, resp. čl. 6 odst. 1 GDPR). Předmětné rozhodnutí je Vám souběžně zasíláno do
Vaší datové schránky.
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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. arch. Jan Kupka
vedoucí odboru stavebního
Příloha:
Rozhodnutí Spis. zn.: OST 027624/2019/Ze, Mic, Č.j.: P10-133188/2019
Kolaudační souhlas s užíváním stavby Spis. zn.: OST 066516/2020/Nep, Č.j.: P10-071535/2020

Obdrží:
účastník
1. "Občanské sdružení Společně k Občanské Společnosti", IDDS: 5gbta82
ostatní
2. Městská část Praha 10, - Odbor kontroly a komunikace ÚMČ Praha 10
3. spis OST
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