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Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážená paní,
dne 12. února 2019 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 informací ve věci Vašeho klienta, který je vlastníkem
bytové jednotky na adrese
která bezprostředně
sousedí s nemovitostí na adrese Poupětova 793/1, Holešovice, 170 00 Praha 7, č. LV 4423, k.ú.
Holešovice, obec Praha, jejímž vlastníkem je DOX PRAGUE, a.s., IČ:27177718 a žádáte o:
-

zaslání stavebního povolení ke zbudování předmětné budovy a kolaudačního rozhodnutí,
a dále žádáte o prověření a posouzení souladu užívání stavby s platnými povoleními.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám požadované informace poskytujeme
v příloze č. 1 v tomto rozsahu:
- stavební povolení č.j.: MČ P7 27985/04/3000-793 Hol/Pař, ze dne 30.09.2004, vystavené odborem
výstavby Úřadu MČ Praha 7,
- rozhodnutí č.j.: MČ P7 3824/08/498-793 Hol/Pař. Ze dne 07.05.2008, vystavené odborem
výstavby Úřadu MČ Praha 7,
- kolaudační rozhodnutí, č.j.: MČ P7 055471/2009/OVT/VF/02 ze dne 312.12.2009, vystavené
odborem výstavby a územního rozhodování Úřadu MČ Praha 7,
- kolaudační rozhodnutí č.j.: MČ P7 034461/2011/OVT/VF/01 ze dne 19.09.2011, vystavené
odborem výstavby a územního rozhodování Úřadu MČ Praha 7,
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- kolaudační rozhodnutí č.j.: MČ P7 050415/2010/OVT/VF/01 ze dne 13.12.2010, vystavené
odborem výstavby a územního rozhodování Úřadu MČ Praha 7,
- kolaudační rozhodnutí č.j.: MČ P7 055471/2009/OVT/Spec./VF/01 ze dne 31.12.2009, vystavené
odborem výstavby a územního rozhodování Úřadu MČ Praha 7.
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.

Povinné subjekty mají povinnost podle InfZ poskytovat informace. Informací se pro účely tohoto
zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv
nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě
nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního (§ 3 odst. 3 InfZ). Tedy základní
zásadou je, že povinný subjekt informaci vlastní a má právo s touto informací dále nakládat.
Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření
nových informací (§ 2 odst. 4 InfZ). A právě druhá informace, kterou požadujete (…..prověření a
posouzení souladu užívání stavby s platnými povoleními) naplňuje institut budoucího rozhodnutí a
vytváření nových informací, které povinný subjekt v rámci žádosti o poskytnutí informace podle
InfZ neposkytuje (někdy v budoucnu bude prověřeno, bude posouzeno, a až toto bude, bude
vytvořena nová informace, ale v době podání žádosti povinný subjekt tyto informace nemá, tedy
nemůže je ani poskytnout).
Nicméně v rámci vyřizování Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona o svobodném
přístupu k informacím bylo úzce spolupracováno se stavebním úřadem Úřadu MČ Praha 7, který
tak byl s obsahem Vaší žádosti detailně seznámen.
Informace byla poskytnuta na základě podkladů předložených věcně příslušným odborem Úřadu
MČ Praha 7.
Bc. Jiří Pořízka
vedoucí ÚKAS

S pozdravem

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 obsahu výše uvedené přílohy.

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