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Věc: žádost podle zákona 106/1999 Sb.,
Odbor výstavby a územního rozhodování Úřadu městské části Praha 7, jako 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 2.6. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím v následující věci:
1) Cítím se poškozena usnesením paní Šefarové, Stonavské. Usnesení je záměrně zmatečné a účelové.
Pane Starosto, žádám Vaše vyjádření k postupu úřednic na odboru výstavby, schvalujete jejich
jednání a odborné znalostí. Žádám vydání stavebního ohlášení.
2) Proč do dnešní doby nebyla uskutečněna prohlídka v jednotkách - V.patro I.patro. Oznámení dne
8.01.2016 na oboru výstavby, paní Vodrážkové
3) Žádám sdělení ,jaké podklady potřebuji k stavebnímu ohlášení ,které je vyřízeno během jednoho dne
viz. pan Martínek.15.10.2012 ohlášení - dne17.10.2012bez námitek vyřízeno.
4) Žádám zaslání životopisu pana tajemníka MÚ Praha 7,Ing Miroslava Vacka.
K této žádosti stavební úřad sděluje následující:


K usnesení stavebního úřadu – dne 10.8.2015 byla podána žádost o dodatečné povolení stavby
následně byla k této žádosti provedena dne 11.9.2015 kontrolní prohlídka stavby. Dne 19.9.2015
bylo řízení o dodatečném povolení stavby usnesením přerušeno s výzvou k odstranění nedostatků.
Toto usnesení nabylo právní moci dne 16.10.2015 Žadatelka nevyužila opravných prostředků.
Dne 23.11.2015 a 25.11.2015 došla doplnění žádosti. Konec lhůty pro doplnění nedostatků podání
byl dne 30.12.2015, žadatel ve stanovené lhůtě nedoplnil požadované dle výzvy.
Co se druhé části dotazu týká bude částečně zamítnuta, neboť dotaz směřuje k dokumentu, který
v současné době neexistuje a není tudíž v držení zdejšího odboru.



Kontrolní prohlídka stavby by se konala, pokud by žadatel doplnil požadované doklady dle výzvy ze
dne 16.9.2015 a podaná žádost by se projednávala. Vzhledem k tomu, že žadatel požadované
nedoložil, proti usnesení o přerušení se neodvolal, bylo řízení o dodatečném povolení stavby dne
11.1.2016 usnesením zastaveno. Ani zde nebylo využito opravných prostředků. Usnesení proto
nabylo právní moci dne 3.2.2016. Řízení bylo vedeno ve smyslu platné legislativy (stavební zákon a
správní řád) a zcela běžným postupem.
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K ohlášení byly předloženy všechny potřebné doklady a nebyl tedy důvod k jeho nevydání. Jednalo
se jen o osazení nových vstupních dveří do nebytového prostoru a o obnovení původních dveří mezi
prodejnou a domovní chodbou. Přílohou ohlášení bylo požárně bezpečnostní řešení stavby a písemný
souhlas Společenství pro dům Havanská 142, Praha 7 – Bubeneč ze dne 15.10.2012



V příloze zasílám životopis pana ing. Miroslava Vacka, ke kterému doplňuji, že od roku 2015 je
tajemníkem ÚMČ Praha 7.

Ing. Helena Lubasová
Vedoucí odboru výstavby a územního rozhodování

Doručí se:
Na vědomí : UIA
Co: ob.63
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