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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 20. 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
… anonymizované kopie příslušné části kolaudačního rozhodnutí nebo jiného obdobného
dokumentu, který kolaudační rozhodnutí nahradil, a kterým jsou uvedeny do užívání stavby tzv.
Křižíkových pavilónů s označením 2b, 2c, 2d a 2e dle plánku níže pro účely kulturních
shromažďovacích akcí a té části příslušných rozhodnutí, kterými jsou ověřeny stanovené maximální
kapacity zmíněných staveb při jejich využití za účelem konání kulturních shromažďovacích akcí.
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám požadované informace poskytujeme
v příloze č. 1 v tomto rozsahu:
- rozhodnutí odboru výstavby Obvodního úřadu v Praze 7 č.j.: 1044/90/2189-ob.39 ze dne
07.12.1990 – stavební povolení na stavební objekty a provozní soubory pro Všeobecnou čs.
výstavu 1991 v Praze,
- plánek
- rozhodnutí odboru rozvoje městské části – úsek výstavby Obvodního úřadu v Praze 7 č.j.:
959/91/3218-ob. 39 ze dne 10.02.1992 – nenařízení odstranění vybudovaných objektů a
povolení užívání vyjmenovaných objektů.
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K Vaší žádosti o poskytnutí informace doplňujeme, že poskytujeme stavební povolení na celý areál
výstavy, kde je citováno dodržování BOZ a dalších vyhlášek a rovněž i to, že předmětné pavilony,
které jsou označeny jinak, než jste uváděl Vy (z tohoto důvodu přikládáme i plánek), byly nakonec
povoleny jako stavby trvalé (nikoliv jako stavby dočasné po dobu trvání výstavy). Tím se
vysvětluje pasáž předmětného kolaudačního rozhodnutí, ve kterém je uvedeno, že odbor rozvoje
městské části – úsek výstavby nenařizuje odstranění, ale povoluje užívání pavilonů. Co se týká
stanovení maximální kapacity, toto řeší bod č. 9 kolaudačního rozhodnutí, ve kterém je stanoveno
průběžné aktualizování podle aktuálního způsobu využití pavilonů. Informaci by měl doložit
vlastník, případně nájemce.
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 obsahu výše uvedené přílohy.

Informace byla poskytnuta na základě podkladů předložených věcně příslušným odborem Úřadu
MČ Praha 7.
Bc. Jiří Pořízka
vedoucí ÚKAS

S pozdravem

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

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

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

