MċSTSKÁ ýÁST PRAHA 10
ÚěAD MċSTSKÉ ýÁSTI
ODBOR STAVEBNÍ
Spis. zn.: OST 126951/2011/Ga
ý.j.: P10-127534/2011
VyĜizuje: JUDr. Gavlák
Telefon: 267093557

V Praze, dne 31.10.2011

Vážený pane inženýre,
k Vaši žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona þ. 106/1999 Sb., o svobodném pĜístupu k
informacím ve vČci – „…na základČ rozhodnutí MČstského soudu v Praze sp.zn. 3A 49/2011 ze dne
7.9.2011, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Magistrátu v obdobné vČci, žádám opČt o sdČlení, kdy byla
do rozpoþtu úĜadu pĜijata úhrada pokuty od akciové spoleþnosti Dogrose (Iý 27184056) jako majitele
bytového domu Lopatecká 340/24, Praha 4-Podolí na základČ rozhodnutí stavebního úĜadu þ.j. P10
023111/2011 ze dne 24.2.2011 dále žádám o sdČlení, kdy a jaké kroky úĜad doposud uþinil
k vymáhání zaplacení této þástky ...“ Vám sdČlujeme následující:
Spisový materiál ve vČci rozhodnutí zdejšího stavebního úĜadu Spis. zn.: OST 006293/2011/Ga, ý.j.:
P10-023111/2011 ze dne 24.2.2011, kterým byla spoleþnosti DOGROSE a.s. uložena poĜádková
pokuta, byl pod Spis. zn.: OST 006293/2011/Ga, ý.j.: P10-036242/2011 ze dne 29.3.2011
pĜedán Odboru stavebnímu MHMP k odvolání, které dne 9.3.2011 podala spoleþnost DOGROSE a.s.
Odvolací orgán svým rozhodnutím S-MHMP 266803/2011/OST/Ca ze dne 30.5.2011 zamítl odvolání
spoleþnosti DOGROSE a.s. Rozhodnutí o odvolání odvolacího orgánu bylo napadeno žalobou u
pĜíslušného soudu, kterému byl postoupen spisový materiál.
Zdejší stavební úĜad nemá k dispozici Vámi uvádČné rozhodnutí MČstského soudu v Praze sp.zn. 3A
49/2011 ze dne 7.9.2011, ani spisový materiál ve vČci uložené poĜádkové pokuty, ani sdČlení o nabytí
právní moci rozhodnutí odvolacího orgánu ve vČci. Proto zdejší stavební úĜad nemohl pĜedat
rozhodnutí o poĜádkové pokutČ k vymáhání odboru ekonomickému ÚMý Praha 10, aby mohly být
uþinČny pĜíslušné kroky k vymáhání úhrady pokuty od spoleþnosti DOGROSE a.s. a proto nemohla
být do rozpoþtu MČstské þásti Praha 10 pĜijata úhrada pokuty od spoleþnosti DOGROSE a.s.
S pozdravem
otisk úĜedního razítka

Ing. Jana Königová
vedoucí odboru stavebního
Obdrží:
2. spis OST,

