Úřad městské části Praha 10
Odbor stavební
Spis. zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Telefon:

OST 032583/2014/Ga
P10-034140/2014
JUDr. Gavlák
267093557

V Praze, dne 25.3.2014

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Odbor stavební Úřadu městské části Praha 10 obdržel dne 24.3.2014 Vaši žádost podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“) o
poskytnutí informací ve znění „… 1. Jaká rozhodnutí, sdělení, souhlasy nebo jiné úkony podle stavebního
zákona vydal Váš odbor pro stavby, terénní úpravy či jinou stavební činnost na pozemcích a
nemovitostech zapsaných na LV č. 2110 k.ú, Michle (areál společnosti ČEPS Elektrárenská 774/2, Michle
101 00 Praha 10) od 1.1. 2010 - dosud? Žádáme o zaslání jejich kopií jako veřejných listin. 2. Jaká řízení
vede Váš úřad ke dni podání této žádosti ve vztahu k pozemkům a nemovitostem zapsaným na LV č.
2110 k.ú. Michle (areál společnosti ČEPS Elektrárenská 77412, Michle, 101000 Praha 10)? 3. Žádáme o
zaslání kopii všech výjimek ze stavební uzávěry vyhlášené vyhláškou HMP o závazné části UP č. 32/1999
ze dne 26.10.1999 pro VRÚ Bohdalec - Slatiny, dle OOP č. 6/2009, které byly vydány a jsou známy
stavebnímu úřadu k nemovitostem zapsaných na LV č. 2110 k.ú. Michle (areál společnosti ČEPS
Elektrárenská 774/2, Michle, 101 00 Praha 10). …“.
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
Výpisem z listu vlastnictví č. 2110 vedeném Katastrálním úřadem Praha, pro území Michle, bylo zjištěno,
že k pozemkům je zapsáno vlastnické právo pro ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 10100 Praha - Michle
25702556
K povolení výjimek ze stavební uzávěry ve VÚR Bohdalec-Slatiny, tj. ani k povolení výjimek pro
nemovitosti zapsané na LV č. 2110, k.ú. Michle není stavební úřad příslušný. Podle § 6 odst. 6 písm. c)
stavebního zákona se jedná o působnost obce tj. hl.m.Prahy. Součástí dokumentací předkládaných pro
vydání výše uvedeného rozhodnutí a územních souhlasů bylo rozhodnutí o povolení výjimky ze stavební
uzávěry ve VRÚ Bohdalec-Slatiny pro jednotlivé stavební záměry.
Kopie materiálů Vám v příloze tohoto sdělení zasíláme.

Nad rámec výše uvedeného Vám sdělujeme, že požadované informace nelze vzhledem k jejich
obsáhlosti zaslat elektronickou cestou. Pro povinný subjekt by takovýto úkon přestavoval nepřiměřenu
zátěž. Požadované informace Vám tedy zasíláme ve formě listinných kopií na adresu sídla Vaší
společnosti.
Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Úřední hodiny:
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
IČ: 00063941
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 19-2000733369/0800
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Vzhledem k obsáhlosti poskytované dokumentace obsahující zbytek požadovaných informací,
zveřejňujeme na internetové stránce městské části Praha 10 podle § 5 odst. 3 InfZ, pouze tuto
doprovodnou informaci.

otisk úředního razítka

Ing. Jana Königová
vedoucí odboru stavebního
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