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Věc: žádost podle zákona 106/1999 Sb.,
Úřadu městské části Praha 7, stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon") a vyhlášky č. 55/2000Sb.,
hl. m. Prahy, kterou se vydává statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 11.3.2017
Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a to:
zda byla po roce 2002 vydána nějaká povolení ve prospěch společnosti DDK Real, s.r.o., nebo předchozích
vlastníků na výstavbu nových či opravu stávajících inženýrských sítí, bez toho, aniž by byla zachována
podmínka funkčnosti a plné obslužnosti dvorního objektu.
Stavební úřad upozorňuje, že v podání bylo citováno několik příloh, které však nebyly součástí této
žádosti a proto na ně nemohlo být reagováno, plná moc byla dohledána ve stavebně-správním spise, který
byl ve věci v minulosti založen. Dále pak musíme konstatovat, že pojem „ informace“ informační zákon
vymezuje v § 3 odstavci 3 informačního zákona. Za informaci se považuje tzv. zaznamenaný obsah.
Informací je tedy to, co je zachyceno na hmotném nosiči a lze si to kdykoliv znovu přečíst či shlédnout.
Pokud určitá skutečnost zaznamenána není, jedná se z hlediska tohoto zákona o informaci neexistující.
Zákon neukládá povinnost neexistující informace poskytnout, případně vytvářet informace nové viz. § 2
odstavec 4 citovaného zákona.
K Vaší žádosti byly dohledány následující doklady:
- Vyjádření ohledně samostatnosti stavby ze dne 19.6.1989, ve kterém stavební úřad upozorňoval na
skutečnost, že při případném oddělení stavby nesmí být obytný dům propojen s provozními
místnostmi ve dvorní části
- Stavební povolení ze dne 4.4.2005 na stavební úpravy v bytovém domě včetně odpojení nefunkční
plynovodní přípojky. V tomto řízení byl účastníkem i pan Znamenáček, vlastník dvorního objektu a
se stavbou souhlasil.
- Rozhodnutí ze dne 27.10.2005, kterým byla povolena změna stavby, která se mimo jiné týkala i
kanalizace, a dalších přípojek ( jak je podrobně popsáno v souhrnné technické zprávě) Rovněž
v tomto řízení byl účastníkem pan Znamenáček, který se vším souhlasil.
- Kolaudačním rozhodnutím ze dne 10.5.2006 byla stavba zkolaudována.
Výše uvedené doklady v příloze zasíláme, vzhledem k technickým možnostem povinného subjektu však
budou uvedené přílohy zaslány poštou na adresu uvedenou v žádosti.

Ing. Helena Lubasová
Vedoucí stavebního úřadu
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