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V Praze, dne 29.8.2018

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. 8. 2018 Vaše podání, jehož součástí byla
mj. žádost podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,InfZ“) o poskytnutí informace, ve znění:
„Tímto žádáme o poskytnutí následujících informací:
1. zda je výše nadepsaným úřadem vedeno územní nebo stavební řízení, které se týká výstavby
obytného souboru Praga, jenž by měl být vybudován v katastrálním území Hostivař a Záběhlice
("Soubor Praga");
2. zda je výše nadepsaným úřadem vedeno územní nebo stavební řízení, ve kterém je žadatelem,
resp. stavebníkem společnost Rezidence Pragovka, s. r. o., IČO 273 97 866;
3. zda je výše nadepsaným úřadem vedeno územní nebo stavební řízení, ve kterém je předmětem
řízení alespoň jeden pozemek zaspaný na LV č. 6165 v k. ú. Hostivař nebo na LV č. 11643
Záběhlice.
V případě, že je vedeno řízení ad 1. až 3. výše, rovněž žádáme o sdělení čísla jednacího, pod kterým je
příslušné řízení vedeno.
Prosíme o zaslání požadovaných informací prostřednictvím datové schránky.“
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám tímto požadované informace zasíláme do
datové schránky Vaší společnosti ve formě textu tohoto přípisu.
U zdejšího stavebního úřadu nebyla podána žádost o umístění stavby ani o povolení stavby „obytného
souboru Praga“, ani není vedeno žádné územní, či stavební řízení ve kterém by byl stavebníkem
Rezidence Pragovka, s.r.o., IČO 27397866 a není vedeno žádné územní, či stavební řízení, ve kterém by
byl předmětem řízení pozemek zapsaný na LV č. 11642, k.ú. Záběhlice, Praha 10. Odbor stavební
současně sděluje, že katastrální území Hostivař nespadá do kompetence stavebního úřadu Praha 10.
Odpověď na všechny tři otázky je tedy negativní.
Ve věci umístění a provedení staveb odbor stavební ÚMČ Praha 10 jedná na základě žádostí stavebníků
a doložených podkladů a dokladů předepsaných stavebním zákonem a právními předpisy souvisejícími.

Postupy a úkony jsou rovněž definovány právními předpisy, v každém řízení je stanoven okruh
účastníků řízení a ti rovněž zákonným způsobem mají možnost uplatnit svá práva. Účastníci řízení mají
možnost využít řádným i mimořádných odvolacích prostředků. Jedná se o rozsáhlý a náročný proces,
kde každý úkon je přezkoumatelný a lze prokázat, zda jsou splněny zákonné požadavky umožňující
povolení stavby. Jen pro upřesnění je třeba uvést, že stavební úřad se řídí zákonnými požadavky a
postupy a příslušné zákonné požadavky jsou závazné i pro stavebníka, dotčené orgány, správce sítí,
účastníky řízení a další dotčené osoby. Nedodržení jakéhokoli zákonného požadavku je důvodem pro
nepovolení stavby.
Nad rámec výše uvedeného sdělujeme, že tato odpověď je odpovědí na obě žádosti totožného znění,
které byly ze strany Vaší společnosti zaslány. Dále sdělujeme, že odbor stavební není kompetentní k
řešení vlastnických nebo občanskoprávních otázek, nenese odpovědnost za informace uváděné ve
sdělovacích prostředcích nebo na webových stránkách.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
S pozdravem
otisk úředního razítka

Ing. Dana Rafflová
vedoucí odboru stavebního

Obdrží:
účastníci (dodejky)
1. Trelleborg Wheel Systems Czech Republic a.s., IDDS: yedcf59
ostatní
2. spis OST.

