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V Praze, dne 7. 8. 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 19. 7. 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:
„… Z tohoto důvodu Vás žádáme v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, o poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě
jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, vydaných Vašim úřadem za období od 01.04.2020 až
30.06.2020 dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:
- územní rozhodnuti o umístění stavby nebo zařízení
- územní rozhodnutí o změně využití území
- územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území,
- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí
- veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání stavby na území
- rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení)
- územní souhlas, společný územní souhlas
- jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí
- stavební povolení
- stavební ohlášeni
- jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášeni,
které se týkají veškerých pozemních staveb mimo staveb dopravní infrastruktury.
Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme alespoň o tyto
informace:
- identifikaci žadatele (např. Istav media, s.r.o., akciová společnost, obec, kraj)
- Identifikaci stavby (např. informace o druhu a účelu stavby, co stavba obsahuje nebo krátký popis stavby)
- lokalizaci stavby (např. informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici)
- druh rozhodnutí
- datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy...“.
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Vzhledem k tomu, že pro vyřízení žádosti bylo třeba vyhledání a sběr objemného množství oddělených a
odlišných informací včetně zajištění metodické pomoci v rámci pseudonymizace osobních údajů fyzických
osob, které se v požadovaných informacích vyskytovaly, prodloužil povinný subjekt lhůtu podle § 14 odst.
7 písm. b) InfZ o 10 dní, tj. do 13. 8. 2020.
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám tímto požadované informace zasíláme
v elektronické formě na přiloženém CD na adresu společnosti. Povinný subjekt se od požadovaného
způsobu doručení prostřednictvím datové schránky v tomto případě odchýlil z důvodu, že by pro něj
takovýto úkon (vzhledem k objemu dat) představoval nepřiměřenou zátěž (§ 5 odst. 3 věta druhá InfZ),
neboť jde o mimořádně rozsáhlé elektronicky poskytnuté informace (cca 135 MB).
Souběžně s těmito informacemi Vám zasíláme rozhodnutí o odmítnutí části žádosti z důvodu ochrany
osobních údajů fyzických osob (§ 8a odst. 1 InfZ ve spojení s čl. 6 odst. 1 obecného nařízení o ochraně
osobních údajů) 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.
Vzhledem k mimořádnému rozsahu poskytovaných příloh však zveřejňujeme v souladu s ustanovením § 5
odst. 3 InfZ, pouze tuto doprovodnou informaci vyjadřující obsah poskytnuté informace.

otisk úředního razítka

Ing. arch. Jan Kupka
vedoucí odboru stavebního

Příloha: 1x CD

Obdrží:
účastník
1. Istav Media, s.r.o., IDDS: dc6q2wa
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.: 267 093 477
http://www.praha10.cz
e-mail: posta@praha10.cz

