Úřad městské části Praha 19
se sídlem: Semilská 43/1, 197 00 Praha 9 — Kbely

odbor výstavby — stavební úřad
detašované pracoviště: Železnobrodská 825. 197 00 Praha 9 — Kbely
Telefon: 286 852 470, IDS: ji9buvp

Č.j.: P19 2039/2021-OV/Š

v Praze dne 29.3.2021

Sp.zn.: SZ Pl9 2039/2021

Vyřizuje: Šlosárková
e-mail:
Telefon: 286 850 370

Věc:

Žádost o informací dle zákona č. 106/1999 Sb. — vyřízení žádosti

Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 19 jako příslušný stavební úřad podle
ustanovení § 13 odst. 1 c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
V platném znění a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města.
ve znění pozdějších předpisů. obdržel dne 16.03.2021 Vaší žádost o poskytnutí informace
v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb.. o svobodném přístupu k informacím. V platném
znění (dále jen .,zákon o svobodném přístupu k informacim“).
Žádost se vztahuje k poskytnutí listin týkajících se stavby vrchního vedení „()ptických
kabelu v k.ú. Vinoř“ a to:
1) Žádám o kopii výzvy k bezodkladnému ukončení užívání stavby ze dne 12.1 12019. čj.

P19 5998/2019—OV/S.
Odpověď:
Výzva k bezodkladném ukončení užívání stavby č.j. Pl9 5998/2019—OV/Š ze
dne 12.11.2019 je přílohou toho sdělení (do Vaší datové schránky byla doručena dne
20.11.2019). Tuto výzvu se nepodařilo jmenovanému doručit ani opakovanými pokusy
prostřednictvím poštovní přepravy a nepodařilo se ji doručit ani za součinnosti Městské policie
hl.m. Prahy.
2) Kdy bylo rozhodnuto o zákazu užívání stavby vrchního vedení “Optic/99% kabelu V k. ú.
Vinof“? Zároveň žádám o kopii takového rozhodnutí.
Odpověď:
S ohledem na skutečnost, že výzva ad 1) nebyla doručena. nebylo vydáno
rozhodnutí o zákazu užívání předmětné stavby.
3) Kdy a jakým způsobem bylo kontrolováno dodržování výzvy k bezodkladnému
ukončení užívání stavby. resp. rozhodnutí o zákazu užívání stavby vrchního vedení
„()ptických kabelu V k.ú. Vinor'“? Zároveň žádám o kopii zápisů z takových kontrol či
jiných dokladů prokazujících jejich provedení.
Odpověď:
S ohledem na skutečnost, že výzva ad 1) nebyla doručena a nebylo ani vydáno
rozhodnutí ad 2) nemohlo být kontrolováno dodržení výzvy, resp. Vámi uvedeného rozhodnutí
4) Kdy bylo zahájeno řízení o přestupku podnikatele _ v
souvislosti s nezákonným umístěním stavby vrchního vedení „Optic-kých kubelú V k.ú.
Vinor'“? Zároveň žádám o kopii takového zahájení řízení.
Odpověď:
Přestupkové řízení nabylo zahájeno. stavebnímu úřadu se nepodařilo ani
v součinnosti s vlastníky bytových domů prokázat, kdy a kým byly předmětné vzdušné kabely
umístěny.

5) Jakým způsobem bylo rozhodnuto V řízení o přestupku ad 4) této Žádosti? Zároveň
žádám o kopii takového rozhodnutí.
Odpověď: S ohledem na skutečnosti uvedené ad 4) nebylo vydáno rozhodnutí o přestupku.
6) Byla podnikateli — uložena pokuta v souvislosti s

nezákonným umístěním a užíváním stavby vrchního vedení „Optic/rých kabelů v k. ú.
Vinoř“? Pokud ano, v jaké výši? Zároveň žádám o kopii takového rozhodnutí.
Odpověď:
pokuta.

S ohledem na skutečnosti uvedené ad 4) a ad 5) nebyla této osobě uložena

Ing.IvanaPeterková
otisk úředního razítka

vedoucí odboru výstavby
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