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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 11. října 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 na základě pověření od Vašeho klienta o poskytnutí informace:
„zdali Hlavní město Praha, jako vlastník budovy č.p. 306 (jiná stavba), jež je součástí pozemku
parc. č. 1188 (zastavěná plocha a nádvoří), zapsané u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu,
Katastrální pracoviště Praha, pro katastrální území Holešovice, Vás, jako příslušný stavební úřad,
ve vztahu k uvedené nemovitosti požádalo o stavební povolení či ohlásilo stavební záměr,
spočívající zejména (nikoliv však výlučně) ve stavebních úpravách či udržovacích pracích budovy
č.p. 306 (provozně označené jako hala č. 18) a to v období roku 2018.“
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám požadované informace poskytujeme.
Městská část Praha 7, Úřad městské části, stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1, písm. c) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a Vyhlášky č. 55/2000 Sb., hl. m. Prahy,
kterou se vydává Statut hl. m. Prahy ve znění pozdějších předpisů, Vám k Vašemu dotazu ve věci
haly č. 18 v areálu Holešovické tržnice, č. 306 v Praze 7 – Holešovicích, Bubenské nábř. 13 sděluje,
že v období roku 2018 nebylo učiněno žádné podání vztahující se k hale č. 18. Upozorňujeme však
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na možnost, že udržovací práce svým rozsahem nepodléhají žádnému opatření stavebního úřadu a
není je tedy nutné stavebnímu úřadu oznamovat viz. § 103 stavebního zákona.

Bc. Jiří Pořízka
vedoucí ÚKAS

S pozdravem

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