MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR STAVEBNÍ
Spis. zn.: OST 126949/2011/Ga
Č.j.: P10-127481/2011
Vyřizuje: JUDr. Gavlák
Telefon: 267093557

V Praze, dne 31.10.2011

Vážený pane inženýre,
k Vaši žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím ve věci – „…na základě rozhodnutí Městského soudu v Praze sp.zn. 3A 49/2011 ze dne
7.9.2011, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Magistrátu v obdobné věci, žádám opět o sdělení, kdy byla do
rozpočtu úřadu přijata úhrada pokuty od akciové společnosti Dogrose (IČ 27184056) jako majitele
bytového domu Lopatecká 340/24, Praha 4-Podolí na základě rozhodnutí stavebního úřadu č.j. P10
036600/2011 ze dne 30.3.2011 dále žádám o sdělení, kdy a jaké kroky úřad doposud učinil k vymáhání
zaplacení této částky ...“ Vám sdělujeme následující:
Spisový materiál ve věci rozhodnutí zdejšího stavebního úřadu Spis. zn.: OST 036594/2011/Ga, Č.j.:
P10-036600/2011 ze dne 30.3.2011, kterým byla společnosti DOGROSE a.s. uložena pořádková pokuta,
byl pod Spis. zn.: OST 036594/2011/Ga, Č.j.: P10-047419/2011 ze dne 27.4.2011 předán Odboru
stavebnímu MHMP k odvolání, které dne 20.4.2011 podala za společnost DOGROSE a.s. Odvolací orgán
svým rozhodnutím S-MHMP 357005/2011/OST/Ca ze dne 29.6.2011 zamítl odvolání společnosti
DOGROSE a.s. a odvoláním napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odvolání odvolacího orgánu
bylo napadeno žalobou u příslušného soudu, kterému byl postoupen spisový materiál.
Zdejší stavební úřad nemá k dispozici Vámi uváděné rozhodnutí Městského soudu v Praze sp.zn. 3A
49/2011 ze dne 7.9.2011, ani spisový materiál ve věci uložené pořádkové pokuty, ani sdělení o nabytí
právní moci rozhodnutí odvolacího orgánu ve věci. Proto zdejší stavební úřad nemohl předat rozhodnutí o
pořádkové pokutě k vymáhání odboru ekonomickému ÚMČ Praha 10, aby mohly být učiněny příslušné
kroky k vymáhání úhrady pokuty od společnosti DOGROSE a.s. a proto nemohla být do rozpočtu
Městské části Praha 10 přijata úhrada pokuty od společnosti DOGROSE a.s.

S pozdravem
otisk úředního razítka

Ing. Jana Königová
vedoucí odboru stavebního
Obdrží:
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

