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Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážení,
dne 30. července 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 poskytnutí informace ve věci vyhotovení kopií určitých listin, které
jsou podstatnými listinami ve stavebním řízení týkajících se výstavby vybraných bytových projektů,
které se realizují na území městské části Praha 7. Jedná se zejména o dva dokumenty – o územní
rozhodnutí a stavební povolení (případně jakýkoliv dokument, který nahrazuje standardní stavební
povolení) týkající se výstavby bytových domů, za předpokladu, že již byly pravomocně vydány,
případně o ten z dokumentů, který již byl vydán. Dále požadujete v případě, že již bylo na
konkrétní bytový projekt vydáno pravomocné Kolaudační rozhodnutí či přiděleno Číslo popisné,
tak i o kopii tohoto dokumentu. Přílohou zasíláte seznam bytových projektů, kterých se Váš dotaz
týká a to:
1. Heřmanova 22, parcelního čísla 1652, počet domů 1,LV 699.
2. Capital for you, rezidence Heřmanka, parcelního čísla 1618, počet domů 1, LV 544.
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Informace požadujete zaslat v elektronické podobě na Vaši emailovou adresu, případně další
informace, které se k problematice vztahují.
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám požadované informace poskytujeme
v příloze, která obsahuje:
1. Rozhodnutí stavebního úřadu Ú MČ Praha 7 ze dne 18.04.2017
2. Certifikát č. 0024/36/2014 Ing. arch. Brodského
3. Certifikát č. 0024/03/2008 Ing. arch. Brodského
4. Stavební povolení odboru výstavby a územního rozhodování Ú MČ Praha 7 ze dne
18.06.2009
5. Rozhodnutí o umístění stavby a povolení výjimky z OTPP ORZUR – oddělení územního
rozhodování Ú MČ Praha 7 ze dne 01.02.2007
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 veškeré poskytnuté informace ve
vztahu k osobním a citlivým údajům anonymizované.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 věty druhé InfZ povinný subjekt zveřejňuje doprovodnou
informaci k poskytnutým informacím (vzhledem k množství a rozsahu) s tím, že požadované
informace byly poskytnuty podle výše uvedených souborů v příloze.

Bc. Jiří Pořízka
vedoucí ÚKAS

S pozdravem

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