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

OST 005390/2020/Ga
P10-024755/2020
JUDr. Gavlák
267093557

V Praze, dne 5.3.2020

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 14. 1. 2020 Vaši žádost podle zákona č.106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“) o poskytnutí informace:
„…Pokud vám nestačí důvod mého požadavku na zaslání požadované dokumentace, tak vás o to žádám v rámci
zákona 106 o svobodném přístupu k informacím. To znamená, že chci mít kopie dokladů k tomuto případu
nesprávné kolaudace vstupních dveří do bytu, včetně pochybných měření hluku ve 4. patře namísto v podzemním
podlaží. Žádné měření formou čestného prohlášení u soudu neobstojí a vy to musíte vědět, takže dojde jak na
Geosan Group jako zhotovitele, tak na vás jako orgán státní správy, který pochybil, otázkou dokazování bude
jestli v tom nebylo korupční jednání. Takže vás ještě jednou žádám o požadované podklady.…“.
V souladu s rozhodnutím odvolacího orgánu č.j. MHMP 343231/2020, sp.zn. S-MHMP 272281/2020/STR ze dne
26.2.2020 Vám tímto požadované informace zasíláme v příloze č. 1 - 6 k tomuto přípisu do Vaší datové
schránky.
Vzhledem k tomu, že poskytované přílohy obsahují osobní údaje fyzických osob, přičemž jejich zveřejněním by
došlo k šíření osobních údajů blíže nespecifikovanému počtu osob a neproporcionálnímu zvýšení rizika pro práva
těchto osob jako subjektů údajů, zveřejňuje povinný subjekt pouze tuto doprovodnou informaci.
S pozdravem

otisk úředního razítka

Ing. Dana Rafflová
vedoucí odboru stavebního
Obdrží:
účastník
ostatní
2. spis OST,

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Úřední hodiny:
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
IČ: 00063941
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 19-2000733369/0800

tel.: 267093477
http://www.praha10.cz
e-mail: posta@praha10.cz

