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Rozhodnutí o odmítnutí žádosti
Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 19 jako příslušný stavební úřad podle ustanovení §
13 odst. 1 písm. 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 (dále jen „povinný subjekt“), obdržel dne 30.3.2022 Vaši žádost o poskytnutí informace
v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále
jen „InfZ“).
Žádost se vztahuje k poskytnutí informace, zda instalace plynového kotle v jednotce bytového
domu, včetně jeho napojení na stávající komín s vložením vložky do tohoto komína jako technické
součásti tohoto kotle vyvedené nad střechu domu a napojení na domovní rozvody plynového potrubí je
činnost vyžadující ohlášení nebo stavební povolení? A zda je tedy k tomuto třeba souhlas společenství
vlastníku jednotek daného bytového domu, tak jak předpokládá § 184a zákona č. 183/2006 Sb. nebo zda
se jedná o činnosti spadající pod písm. d) § 103 zákona č. 183/2006 Sb., respektive zda je takováto
instalace zařízení k ohřevu vody vůbec stavební úpravou ve smyslu odst. 5 § 2 zákona č. 183/2006 Sb.
Po prostudování této žádosti vydává povinný subjekt
rozhodnutí,
které zní takto: V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 InfZ v návaznosti na ustanovení § 2 odst. 4
InfZ se žádost
o d m í t á.
Žadatel o informaci:
Mgr. Pavel Menzel, předseda výboru SVJ Břečtejnská 270, IČ 259 99 109
Odůvodnění
Povinný subjekt obdržel dne 30.3.2022 výše uvedenou žádost o poskytnutí informací v souladu se
zněním InfZ.
Dle ustanovení § 2 odst. 4 InfZ se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí
rozhodnutí a vytváření nových informací. Vzhledem k tomu, že obsahem žádosti je dotaz na názor, zda
výše specifikovaná činnost vyžaduje vydání rozhodnutí či opatření stavebního úřadu, jedná se zcela jistě

o skutečnost přímo vyjmenovanou v InfZ. Na základě tohoto zákonného důvodu bylo rozhodnuto tak,
jak je ve výroku uvedeno.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí má účastník řízení právo podat odvolání do 15ti dnů ode dne jeho doručení
k Magistrátu hl.m. Prahy prostřednictvím zdejšího odboru výstavby Úřadu městské části Praha 19.

Ing. Ivana P e t e r k o v á, v. r.
otisk úředního razítka

vedoucí odboru výstavby

