
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 19

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 6239/2022—OV/P V Praze dne 11.10.2022

Sp.zn.: SZ P19 6239/2022

Vyřizuje: Ing. Peterková

e-mail: ivana.peterkovafgbkbelv.mepnet.cz

telefon: 286 852 470

PB SCOM s.r.o.

Radniční 28

753 01 Hranice

IDS yb4h36q

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 29.9.2022 pod č.j. 6239/2022 Vaše podaní, ve kterém žádáte, V souladu s příslušnými

ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen

„Ian“) o poskytnutí následující informace:

1. Vydává Vaše obec (obecní úřad, stavební uřaaý rozhodnutí o odstranění stavby?

2. Vpřípadě kladné odpovědi na výše uvedený dotaz žádáme o poskytnutí kopie první stránky

rozhodnutístavby vydanýchpodle § 128 odst. 4 a § 129 stavebního zákona od 1.2.2022 doposud

3. Sdělení informací o probíhajících řízeních o odstranění stavby, jejichž výsledkem mám být

vydání rozhodnutí o odstranění stavby, zejména pak údaje o nemovitostech, kterých se

projednávané odstranění týká.

4. Sdělení informací o podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu.

Na základě Vaší žádosti byly prověřeny doklady uložené V archivu zdejšího stavebního úřadu a

po prostudování těchto dokladů vydava zdejší stavební úřad:

I.Sdělení

k části specifikované V bodě 1., 2. a 4:

K bodu 1.: ano, zdejší stavební úřad vydává rozhodnutí o odstranění stavby

K bodu 2.: V příloze Vám požadované doklady V anonymizované podobě předáváme (první strany

třech rozhodnutí).

Kbodu 4.: ve sledovaném období vydal zdejší stavební úřad souhlas sodstraněním převážně

drobných staveb (garáž, kůlna, rodinný dům, doplňkové stavby krodinnému domu), které jsou

k dnešnímu dni zpravidla již odstraněny

II.Rozhodnutí

k části specifikované V bodě 3, které zní takto:

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 Ian v návaznosti na ustanovení § 2 odst. 4 Ian se žádost

odmítá.

Odůvodnění

Povinný subjekt obdržel dne 29.9.2022 výše uvedenou žádost o poskytnutí informací V souladu se

zněním Ian. Dle ustranovení § 2 odst. 4 Ian se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na



názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Vzhledem k tomu, že obsahem žádosti V bodě

3 je žádost o sdělení informací o probíhajících řízeních o odstranění stavby, jejichž výsledkem má být

vydání rozhodnutí o odstranění stavby, tedy dotaz V souvislosti s budoucím rozhodnutím, jedná se zcela

jistě o skutečnost přímo vyjmenovanou V InÍZ. Na základě tohoto zákonného důvodu bylo rozhodnuto

tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí má účastník řízení právo podat odvolání do lSti dnů ode dne jeho doručení

k Magistrátu hl. m. Prahy prostřednictvím zdejšího odboru výstavby Uřadu městské části Praha 19.

Ing. Ivana Peterková, v. r.

otisk úředního ra:ítka vedoucí odboru výstavby

Příloha:

1. Anonymizovaná první strana rozhodnutí č.j. P19 3243/2022-OV/BE

2. Anonymizovaná první strana rozhodnutí č.j. P19 4582/2022-OV/P

3. Anonymizovaná první strana rozhodnutí č.j. P19 5586/2022-OV/KR

Doručí se:

PB SCOM s.r.o., Radniční 28, 753 01 Hranice, IDS yb4h36q
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