Úřad městské části Praha 10
Odbor stavební
Spis. zn.:
Č.j.:
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OST 029763/2020/Op
P10-031891/2020
Mgr. Richard Opolecký
267 093 299, email: richard.opolecky@praha10.cz

V Praze, dne 25.3.2020

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 11. 3. 2020 Vaši žádost podle zákona
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen,,InfZ“)
o poskytnutí informace:
„ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádáme o
poskytnutí následujících informací ve správním obvodu Praha 10 ke dni 24.2.2020:
1.
2.
3.
4.

Všechna probíhající územní řízení
Všechna probíhající stavební řízení
Všechna probíhající společná územní a stavební řízení
Všechny probíhající procesy EIA

Dále Vás žádáme o všechna územní rozhodnutí, stavební rozhodnutí a společná územní a
stavební rozhodnutí v období mezi 1.1.2019 a 24.2.2020.
Ke každé ze zmíněných položek žádáme o kopii dokumentu obsahující konkrétní informace o řízení,
zejména přesné umístění stavby, identifikační údaje žadatele a jméno stavby. Tato data žádáme ideálně
ve formátu .pdf nebo .docx. Ve smyslu § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. žádáme o potvrzení
předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány. Dále ve smyslu § 14a odst. 3 a 5 zákona č.
106/1999 Sb. žádáme o vzor licenční smlouvy umožňující další užití požadovaných informací….“.
Dne 18. 3. 2020 Vás povinný subjekt vyrozuměl o prodloužení lhůty pro vyřízení žádosti o informace
podle § 14 odst. 7 písm. c) InfZ (součinnost více složek povinného subjektu).
Dne 18.3.2020 obdržel povinný subjekt doplnění žádosti žadatele o poskytnutí informace podle InfZ,
v následujícím znění:
„Věc: Doplnění žádosti o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím podané vašemu úřadu dne 12.3.2020 ID zprávy: 762118874 a navázání na Vyrozumění o
prodloužení lhůty vedené pod č.j P10-031943/2020
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Rozsah požadovaných informací omezujeme na rezidenční a komerční stavby s hrubou podlažní
plochou nad 150 m2 s tím, že z informací bude patrné identifikační číslo developera/žadatele, název
stavby, počet bytových jednotek a číslo parcely (není třeba definovat lokalitu přesněji), vše ve formátech
dříve uvedených.“
K bodu č. 1) – 3) žádosti o informace a jejímu doplnění ze dne 18. 3. 2020 Vám sdělujeme, že
požadovaná informace neexistuje, neboť povinným subjektem není taková evidence vedena a režim InfZ
nestanovuje povinnost nové informace vytvářet a není tedy ani povinností povinného subjektu těmito
informacemi disponovat. Z tohoto důvodu bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí této části žádosti, které
Vám souběžně zasíláme do Vaší datové schránky.
K bodu č. 4) žádosti:
„tímto žádáme o poskytnutí následujících informací ve správním obvodu Praha 10 ke dni 24.2.2020…..
….Všechny probíhající procesy EIA“
Vám sdělujeme, že povinný subjekt vede ke dni vyhotovení Informace jedno řízení - proces EIA, a sice
Terminál Malešice, kód záměru PHA 1037.
K žádosti
„….o poskytnutí vzoru licenční smlouvy umožňující další užití požadovaných informací“
Vám sdělujeme, že požadovaná informace neexistuje, neboť povinný subjekt takovou vzorovou
informaci nevytvořil a neeviduje a režim InfZ nestanovuje povinnost nové informace vytvářet a není tedy
ani povinností povinného subjektu těmito informacemi disponovat. Z tohoto důvodu bylo vydáno
rozhodnutí o odmítnutí této části žádosti, které Vám souběžně zasíláme 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.
S pozdravem

otisk úředního razítka

Ing. Dana Rafflová
vedoucí odboru stavebního
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