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V Praze, dne 1.3.2019

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor stavební obdržel dne 15. 2. 2019 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:
„Vážení,
V rámci zákona 106/99 o poskytování informací vás žádám o poskytnutí následujících informací:
1) V kolika případech jste povolili změnu vydaných stavebních povolení a to za období 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017, a 2018
2) V kolika případech jste zamítli vydání dodatečného stavebního povolení a to za období 2016-2018
za jednotlivé roky
3) V kolika případech jste nařídili odstranění stavby a to za období 2016-2018, za jednotlivé roky…“

V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky do Vaši datové schránky formou textu tohoto přípisu.
K bodu č. 1 žádosti:
„1)
V kolika případech jste povolili změnu vydaných stavebních povolení a to za období 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017, a 2018 …“
Změna vydaných stavebních povolení byla v jednotlivých letech povolena takto: r. 2012 – 68, r. 2013 – 73,
r. 2014 – 64, r. 2015 – 57, r. 2016 – 51, r. 2017 – 52, r. 2018 – 44.
K bodu č. 2) žádosti:
„2)
V kolika případech jste zamítli vydání dodatečného stavebního povolení a to za období 2016-2018
za jednotlivé roky…“
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Zamítnutí vydání dodatečného stavebního povolení bylo za jednotlivé roky vydáno takto: r. 2016 – 0, r.
2017 – 0, r. 2018 – 0.
K bodu č. 3) žádosti:
„3)
V kolika případech jste nařídili odstranění stavby a to za období 2016-2018, za jednotlivé roky…“
Nařízení odstranění stavby bylo za jednotlivé roky vydáno takto: r. 2016 – 0, r. 2017 – 0, r. 2018 – 0.
Nad rámec výše uvedených informací sdělujeme, že oproti předchozím žádostem žadatele byly tyto
informace převážně získány z veřejně dostupné databáze Ministerstva pro místní rozvoj.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

otisk úředního razítka
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