
P l 9 1811/2020-OV/P

se sídlem: Semilská 43/1. 197 00 Praha 9 — Kbely

odbor výstavby — stavební úřad

detašované pracoviště: Zeleznobrodská 825. 197 00 Praha 9 v Kbely

Telefon: 286 852 470. IDS: _ji9buvp

 

Č.j.: P19 1811/2020-OV/P V Praze dne 23.3“ .2020

Spin.: SZ Pl9 1811/2020

Vyřizuje: lng. Peterková

e-mail:

telefon: 286 852 470

Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 19 jako příslušný stavební úřad podle

ustanovení § 13 odst. 1 c) zákona č. 183/2006 Sb 0 územním plánování a stavebním řádu (dále

jen „stavební zákon*') a vyhláškyč.55/2000 Sb hl. m. Prahy kterou se vydává Statut hl.m.

Prahy, ve znění pozdějších předpisů. obdržel dne 11.3 .2020 žádost Mgr. Ing. Jana Havla

advokáta. nar._ bytem_0 poskytnutí informací V1 souladu se

zákonemč106/ 1999 Sb.. o svobodném přístupu k iníormacím \ platném znění souvisejících

s odpojováním staveb od centrálního zásobmaní teplem na území městske části Praha 19 a Praha

— Vinoř a Praha — Satalice, popřípadě s rozhodováním posuzujícím důvody nepřipojení nových

staveb k tomuto systému. a to:

1. V kolika případech došlo k vydání pravomocného stavebního povolení nebo souhlasu

s provedením ohlášeného stavebního záměru. v rámci kterých se posuzovalo anebo

rozhodovalo 0 odpojení od soustavy centrálního zásobování teplem a/nebo umístění

jiného zdroje tepla. a to za roky 2017. 2018 a 2019 (s uvedením těchto informací za

každý rok samostatně).

2. V kolika případech došlo k pravomocnému zamítnutí návrhu na \ydání stavebního

povoolení. V rámci kterých se posuzovalo anebo rozhodovalo 0 odpojení od soustavy

centrálního zásobování teplem a/nebo umístení jiného zdroje tepla a to za roky 2017

2018 a 2019 (s 11VLdme těchto informací za kazdý rok samostatně).

Zadatel dále na základě Zákona žádá Povinný subjekt o poskytnutí následujících dokumentů:

1. kopie deseti (10) posledních (2 hlediska data jejich vydání) pravomocných stavebních

povolení nebo souhlasu ssprovedením odhlášcne'ho stavebního záměru V rámci

kterých se posuzovalo anebo rozhodovalo o odpojení od soustavy centrálního

zásobování teplem a/nebo umístění jiného zdroje tepla přičemž žádné ztěchto

rozhodnutí/souhlasů by nemělo byt starší než 3 roky. V případě že proti rozhodnutí

ve věci samé bylo podáno odvolání prosíme taktež o zaslání rozhodnutí odvolacího

správního orgánu: a

l
\
)

kopie deseti (10) posledních (2 hlediska data jejich vydání) prav'fomocnych zamítnutí

návrhu na vydání stavebního povolení. V rámci kterych se posuzovalo anebo

rozhodovalo o odpojení od soustavy centrálního 7ásobovaní teplem a/nebo umístění

jiného zdroje tepla. přičemž žádne 2 těchto 1ozhodnutí/souhlasú by nemělo th starší

než 3 10kV V případě že proti rozhodnutí ve věci same bV10 podáno odvolání.

prosíme taktež () zaslání rozhodnutí odvolacího správního orgánu.

Na základě této žádosti a sohledem na skutečnost že zdejší stavební úřad nevede evidenci

V rozsahu pozadovane iníormace byly prověřeny doklady uložené v archi\u zdejšího sta\ebního

úřadu a po prostudování techto dokladů Vám k jednotlivym bodům Vaší žádosti sdělujeme:



K bodu 1:

Ve sledovaném období nebylo zdejším stavebním úřadem vydáno žádné povolení k odpojení od

soustavy centrálního zásobování teplem. V roce 2018 bylo vydáno 1 společné územní rozhodnutí

a stavební povolení pro stavbu, která nebyla na centrální zásobování teplem připojena.

K bodu 2:

Ve sledovaném období nebylo zdejším stavebním úřadem vydáno žádné zamítnutí návrhu, kde

by se rozhodovalo o odpojení od soustavy centrálního zásobování teplem.

Dále:

K bodu 1:

Přílohou zasíláme 1 společné rozhodnutí čj. P19 6689/2018—OV/Š ze dne 31.10.20] 8

K bodu 2:

Vzhledem k odpovědi uvedené k bodu 2 žádosti, není třeba na tento bod odpověd" zpracovávat.

OtiSk úředního raznka -

Příloha:

Dle textu

    ng. vana e er ova

vedoucí odboru výstavby

 

Doručuje se:

Mgr. Ing. Jan Havel,_IDS x4nhkau

Na vědomí:

OKS


