
RANDA HAVEL I LEGAL

Datovou schránkou

Městská část Praha 19

Odbor výstavby

Semilská 43/1

197 00 Kbely

V Praze dne 11. března 2020

Žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu

k informacím

Mgr. Ing. Jan Havel, advokát; se sídlem Praha 1, Truhlářská 1107/13, PSČ 110 00; ldatum

narození: ; adresa trvalého

(dále jen „Zadate1“), tímto na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), žádá Odbor výstavby

Úřadu městské části Praha 19 (dále jen „Povinný subjekt“) o poskytnutí následujících

informací souvisejících s odpojováním staveb od systému centrálního zásobování teplem

na území městské části Prahy 19 a Prahy — Vinoř1 a Prahy — Satalice2, popřípadě

s rozhodováním posuzujícím důvody nepřipojení nových staveb k tomuto systému:

I. V kolika případech došlo k vydání pravomocného stavebního

povolení nebo souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru,

v rámci kterých se posuzovalo anebo rozhodovalo o 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).

II. V kolika případech došlo k pravomocnému zamítnutí návrhu na

vydání stavebního povolení, v rámci kterých se posuzovalo anebo

rozhodovalo o 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).

Žadatel dále na základě Zákona žádá Povinný subjekt o poskytnutí následujících

dokumentů:

I. kopie deseti (10) posledních (z hlediska datajejich vydání)

pravomocných stavebních povolení nebo souhlasů s provedením

ohlášeného stavebního záměru, v rámci kterých se posuzovalo anebo

 

1 Dle oficiální vyebové stránky MČ Praha — Vinoř zajišťuje správní obvod Praha 19 veškerou správní

agendu pro MC Praha — Vinoř. V

2 Dle oficiální vvebové stránky MC Praha — Satalice zajišťuje správní obvod Praha 19 veškerou správní

agendu pro MC Praha — Satalice.
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rozhodovalo o odpojení od soustavy centrálního zásobování teplem a/nebo

umístění jiného zdroje tepla, přičemž žádné z těchto rozhodnutí/souhlasů by

nemělo být starší než 3 roky. V případě, že proti rozhodnutí ve věci samé bylo

podáno odvolání, prosíme taktéž o zaslání rozhodnutí odvolacího správního

orgánu; a

kopie deseti (10) posledních (z hlediska datajejich vydání)

pravomocných zamítnutí návrhu na vydání stavebního povolení, V

rámci kterých se posuzovalo anebo rozhodovalo o odpojení od soustavy

centrálního zásobování teplem a/nebo umístění jiného zdroje tepla, přičemž

žádné z těchto rozhodnutí/souhlasů by nemělo být starší než 3 roky. V případě,

že proti rozhodnutí ve věci samé bylo podáno odvolání, prosíme taktéž o zaslání

rozhodnutí odvolacího správního orgánu.

Doplňující informace

Pro vyloučení jakýchkoli pochybností k výše uvedeným dotazům Žadatel dodává, že:

— dotaz ohledně nahrazení jiným zdrojem tepla směruje na situace, kdy by stavební

úřad rozhodl např. o dodatečném povolení stavby nebo o změně dokončené stavby,

přičemž povolená změna stavbv bv spočívala v přechodu již existující stavbv z

centrálního zásobování teplem na alternativní zdroj mápění (např. na tepelné

čerpadlo či bivalentní zdroj — tepelné čerpadlo s elektrokotli). V tomto kontextu

Žadatel odkazuje na § 77 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve

znění pozdějších předpisů, podle kterého platí, že „změna způsobu dodávky nebo

změna způsobu vytápění může býtprovedena pouze na základě stavebního řízení

se souhlasem orgánů ochrany životního prostředí a v souladu s územní

energetickou koncepcí.“;

 

Irv

ve vztahu k novým stavbám Žadatelé zajímá, zda stavebni urad vydal taková

stavební povolení pro nové stavby, které se sice nacházejí v území, kde stavbu lze

připojit k soustavě CZT, ale jejíž stavební dokumentace již dopředu předpokládá

jiný alternativní zdroj vytápění (a nepočítá tedy s připojením k CZT). Typicky by se

mohlo jednat o novostavbu, která sousedí se stavbami, které jsou připojeny k

soustavě CZT, ale tato novostavba by byla již od začátku projektována (a následně

povolena) s tím, že se na rozdíl od sousedních staveb k soustavě CZT nepřipojí a

bude vytápěna např. pomocí tepelného čerpadla.

Adresa pro doručování a kontaktni údaje 

Požadované dokumenty a informace prosím zašlete v Zákonem stanovené lhůtě 15 dnů

ode dne přijetí na následující adresu pro doručování:

— datová schránka Žadatelé IDDS: x4nhkau;

— popř. na adresu Praha 1, Truhlářská 1107/13, PSČ 110 00, jestliže nelze požadované

informace zaslat elektronicky datovou zprávou.

V případě jakýchkoli dotazů či upřesnění ohledně této žádosti jsme Vám dále k dispozici

také na telefonním čísle: 371 004 500. 
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Předem děkuji za kladné vyřízení této žádosti.

Mgr. Ing. Jan Havel, advokát

 


