MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR STAVEBNÍ
Spis. zn.: OST 017763/2012/Ga
Č.j.: P10-029989/2012
Vyřizuje: JUDr. Gavlák
Telefon: 267093557

V Praze, dne 15.3.2012

Vážený pane inženýre,
k Vaši žádosti ze dne 10.2.2012 o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím ve věci:
„...na základě sdělení ředitele Magistrátu hl.m. Prahy, který k věci uvádí, že právní moci rozhodnutí
byly magistrátem řádně vyznačeny a sděleny podřízenému stavebnímu úřadu a na základě rozhodnuti
Městského soudu Praze, kterými byl vyloučen odkladný účinek podaných správních žalob proti
pokutám si Vás dovoluji požádat o sdělení:
. kdy byla do rozpočtu úřadu přijata úhrada pokuty od akciové společnosti Dogrose (IČ 27184056)
jako majitele bytového domu Lopatecká 340/24, 147 00 Praha 4 - Podolí na základě rozhodnutí
stavebního úřadu čj. P10-022465/2011 ze dne 23.2.2011
. kdy byla do rozpočtu úřadu přijata úhrada pokuty od akciové společnosti Dogrose (IČ 2718056) jako
majitele bytového domu Lopatecká 340/24, 147 00 Praha 4 - Podolí na základě rozhodnutí stavebního
úřadu č.j. P10-023111/2011 ze dne 24.2.2011
. kdy byla do rozpočtu úřadu přijata úhrada pokuty od akciové společnosti Dogrose (IČ 2718056) jako
majitele bytového domu Lopatecká 340/24, 147 00 Praha 4 - Podolí na základě rozhodnutí stavebního
úřadu čj. P10-36600/2011 ze dne 30.3.2011
. kdy a jaké kroky úřad doposud učinil k vymáhání zaplacení těchto částek
. jaké všechny pohledávky měl či má úřad vůči dané obchodní společnosti...“, Vám sdělujeme
následující:
Pod Spis. zn.: OST 022452/2011/Ga, Č.j.: P10-022465/2011 ze dne 23.2.2011 vydal stavební úřad
rozhodnutí, kterým společnosti DOGROSE a.s., uložil pořádkovou pokutu podle ustanovení § 173
odst. 1), stavebního zákona, ve výši 15.000,-Kč. Odvolání společnosti DOGROSE a.s., bylo Odborem
stavebním MHMP pod Sp.zn.: S-MHMP 261732/2011/OST/Ca ze dne 27.5.2011 zamítnuto a
rozhodnutí nabylo dnem 2.6.2011 právní moci. Dne 23.6.2011 bylo společnosti DOGROSE a.s.
zasláno do datové schránky upozornění na nedoplatek dle § 153 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb.,
daňový řád, v platném znění. Dne 4.7.2011 bylo ÚMČ Praha 10 doručeno oznámení firmy DOGROSE
a.s, že proti pokutě podává správní žalobu. Dne 13.7.2011 byla společnost DOGROSE a.s. vyzvána k
doložení podání žaloby na správní soud. Proti rozhodnutí OST MHMP byla společnosti DOGROSE
a.s., podána soudní žaloba pod sp.zn. 5A 248/2011. Veškerý spisový materiál je u příslušného soudu a
úhrada nebyla do dnešního dne přijata do rozpočtu ÚMČ Praha 10.

Pod Spis. zn.: OST 006293/2011/Ga Č.j.: P10-023111/2011 ze dne 24.2.2011 vydal stavební úřad
rozhodnutí, kterým společnosti DOGROSE a.s., uložil pořádkovou pokutu podle ustanovení § 62 odst.
1) správního řádu, ve výši 15.000,-Kč. Odvoláním společnosti DOGROSE a.s., bylo napadené
rozhodnutí změněno Odborem stavebním MHMP pod Sp.zn.: S-MHMP 266803/2011/OST/Ca ze dne
30.5.2011 a rozhodnutí nabylo dnem 2.6.2011 právní moci. Dne 23.6.2011 bylo společnosti
DOGROSE a.s. doručeno do datové schránky upozornění na nedoplatek dle § 153 odst. 3 zákona č.
280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění. Dne 4.7.2011 bylo ÚMČ Praha 10 doručeno oznámení
firmy DOGROSE a.s, že proti pokutě podává správní žalobu. Dne 13.7.2011 byla společnost
DOGROSE a.s. vyzvána k doložení podání žaloby na správní soud. Proti rozhodnutí OST MHMP je
společnosti DOGROSE a.s., podána soudní žaloba pod sp.zn. 5A 249/2011. Veškerý spisový materiál
je u příslušného soudu a úhrada nebyla do dnešního dne přijata do rozpočtu ÚMČ Praha 10.
Pod Spis. zn.: Spis. zn.: OST 036594/2011/Ga, Č.j.: P10-036600/2011 ze dne 30.3.2011 vydal
stavební úřad rozhodnutí, kterým společnosti DOGROSE a.s., uložil pořádkovou pokutu podle
ustanovení § 173 odst. 1), stavebního zákona, ve výši 25.000,-Kč. Podané odvolání bylo odborem
stavebním MHMP pod Sp.zn.: S-MHMP 357005/2011/OST/Ca ze dne 29.6.2011 zamítnuto a
rozhodnutí nabylo dnem 7.7.2011 právní moci. Proti rozhodnutí OST MHMP byl společnosti
DOGROSE a.s., podán podnět k přezkumnému řízení. Dne 12.3.2012 obdržel ÚMČ Praha 10 vrácený spisový
materiál se sdělením Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Pravomocné rozhodnutí o uložení pokuty bylo předáno
k vymáhání dne 13.3.2012. Dne 14.3.2012 bylo společnosti DOGROSE a.s. vloženo do datové schránky
upozornění na nedoplatek dle § 153 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění. Úhrada nebyla
do dnešního dne přijata do rozpočtu ÚMČ Praha 10.

Pod Spis. zn.: Spis. zn.: OST 095206/2011/Ga, Č.j.: P10-095217/2011 ze dne 31.8.2011 vydal
stavební úřad rozhodnutí, kterým společnosti DOGROSE a.s., uložil pořádkovou pokutu podle
ustanovení § 173 odst. 1), stavebního zákona, ve výši 35.000,-Kč. Podané odvolání bylo odborem
stavebním MHMP pod Sp.zn.: S-MHMP 987143/2011/OST/Ca ze dne 24.11.2011 zamítnuto a
rozhodnutí nabylo dnem 30.11.2011 právní moci. Dne 21.12.2011 obdržel ÚMČ Praha 10 vrácený spisový
materiál se sdělením o nabytí právní moci. Dne 13.2.2012 bylo rozhodnutí předáno k vymáhání. Dne 26.2.2011
bylo společnosti DOGROSE a.s. doručeno do datové schránky upozornění na nedoplatek dle § 153 odst. 3
zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění. Dne 5.3.2012 bylo ÚMČ Praha 10 doručeno oznámení
firmy DOGROSE a.s, že proti pokutě podává správní žalobu. Úhrada nebyla do dnešního dne přijata do
rozpočtu ÚMČ Praha 10.

Rozhodnutí o správním deliktu společnosti DOGROSE a.s., podle § 180 odst. 2) stavebního zákona
Spis. zn.: OST 074253/2011/Ga, Č.j.: P10-112370/2011 ze dne 11.10.201, bylo rozhodnutím odboru
stavebního MHMP pod S-MHMP 1107830/2011/OST/Ca ze dne 24.11.2011 zrušeno a věc vrácena
k novému projednání. Ve věci bylo účastníkům oznámeno pokračování řízení a bylo vydáno nové
rozhodnutí Spis. zn.: OST 074253/2011/Ga, Č.j.: P10-020192/2012 ze dne 22.2.2012, kterým stavební
úřad uložil společnosti DOGROSE a.s., pokutu podle ustanovení § 181 písm a) stavebního zákona, ve
výši 75.000,-Kč. Dne 13.3.2012 podala proti tomuto rozhodnutí společnost DOGROSE a.s. odvolání,
o kterém nebylo zatím pravomocně rozhodnuto. Úhrada nebyla do dnešního dne přijata do rozpočtu
ÚMČ Praha 10.

otisk úředního razítka

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

