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Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážený pane,
dne 30. května 2018 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „InfZ“).
V obsahu Vaší žádosti žádáte o informace:
1. Na základě jakého rozhodnutí došlo k demolici objektů u hlavního vstupu do areálu výstaviště
Holešovice a byl-li k této demolici vydán demoliční výměr.
2. Dále žádáte o zaslání kopií těchto dokumentů.
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám požadované informace poskytujeme.
K demolici objektů u hlavního vstupu do areálu Výstaviště Holešovice došlo na základě níže
uvedených rozhodnutí, které Vám v příloze předkládáme:
Příloha č. 1 SÚ – Souhlas s a akcí „Bourací práce – pokladny Výstaviště“ č.j.: MHMP
391863/2018 Sp. zn.: S-MHMP 342908/2018 ze dne 08.03.2018
Příloha č. 2 SÚ– Sdělení k ohlášení odstranění stavby č.j.: MČ P7 026056/2018/SU/Hál ze dne
21.05.2018
Příloha č. 3 SÚ – Vyjádření k projektové dokumentaci bouracích prací – Pokladny výstaviště č.j.:
IPR 2782/18 ze dne 08.03.2018
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Příloha č. 4 SÚ – Závazné stanovisko MHMP odboru památkové péče, oddělení státní správy
památkové péče, č.j.: MHMP 603493/2018, Sp. zn.: S-MHMP 342210/2018 Křížová ze dne
18.04.2018
Příloha č. 5 SÚ – Odborné vyjádření sloužící jako podklad pro správní rozhodnutí, MHMP odbor
památkové péče, oddělení státní správy památkové péče č.j.: MHMP 387609/2018/8.3.2018, Sp.
zn.: S-MHMP 342210/2018 ze dne 06.04.2018
V souladu s ustanovením § 8a InfZ s odkazem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou poskytnuté informace ve vztahu
k osobním údajům anonymizované.
Bc. Jiří Pořízka
vedoucí ÚKAS

S pozdravem
Rozdělovník:
1.
2. ÚKAS- do spisového materiálu.

V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 věty druhé InfZ povinný subjekt zveřejňuje doprovodnou
informaci k poskytnutým informacím v tomto rozsahu:
Příloha č. 1 SÚ – Souhlas s a akcí „Bourací práce – pokladny Výstaviště“ č.j.: MHMP
391863/2018 Sp. zn.: S-MHMP 342908/2018 ze dne 08.03.2018 – vydáno souhlasné stanovisko
odboru hospodaření s majetkem oddělení ekonomicko realizační Magistrátu hl. m. Prahy.
Příloha č. 2 SÚ– Sdělení k ohlášení odstranění stavby č.j.: MČ P7 026056/2018/SU/Hál ze dne
21.05.2018 – v jehož obsahu je stanoveno, že stavby bude odstraněna v souladu s projektovou
dokumentací a dále že stavební úřad Úřadu MČ Praha 7 proti provedení prací v rozsahu uvedeném
v ohlášení nemá námitek.
Příloha č. 3 SÚ – Vyjádření k projektové dokumentaci bouracích prací – Pokladny výstaviště č.j.:
IPR 2782/18 ze dne 08.03.2018 – souhlasné stanovisko s předloženým záměrem.
Příloha č. 4 SÚ – Závazné stanovisko MHMP odboru památkové péče, oddělení státní správy
památkové péče, č.j.: MHMP 603493/2018, Sp. zn.: S-MHMP 342210/2018 Křížová ze dne
18.04.2018 – ve kterém je uvedeno, že provedení navrhovaných prací v rozsahu předložené
projektové dokumentace bouracích prací je z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné za
stanovených podmínek.
Příloha č. 5 SÚ – Odborné vyjádření sloužící jako podklad pro správní rozhodnutí, MHMP odbor
památkové péče, oddělení státní správy památkové péče č.j.: MHMP 387609/2018/8.3.2018, Sp.
Městská část Praha 7, Úřad městské části Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7
IČO: 000 63 754, Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 2000870339/0800, www.praha7.cz
tel.: 220 144 111, e-mail: podatelna@praha7.cz

zn.: S-MHMP 342210/2018 ze dne 06.04.2018 – v jehož obsahu je uvedeno, že z hlediska
památkové péče je předložený návrh realizovatelný za podmínek, že bude předložen přesný návrh
úpravy povrchů se znázorněním dělící linie dlážděných a živičných ploch, bude umožněn výkon
odborného památkového dohledu nad prováděním prací, poklopy kanalizace budou celolitinové,
přesný typ bude upřesněn a v neposlední řadě bude zpracován a předložen návrh na úpravu vstupu
do areálu.
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