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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 12. června 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 stavby „Betonárka TBG Metrostav“,
která je umístěná na parcele č.p. 440/7, obec Praha, katastrální území Libeň, Katastrální úřad pro
hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha a žádáte
o sdělení opatření, která byla v této věci dosud učiněna a jakým způsobem bude postupováno dále.
Informace požadujete poskytnout prostřednictvím Vaší datové schránky.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám požadované informace poskytujeme
v tomto rozsahu:
Podáním ze dne 20.02.2019 požádala společnost TBG Metrostav s.r.o. o dodatečné povolení stavby
dočasné „Výrobna betonových směsí, 1. část, umístěná v ZS 5 – Troja pro Městský okruh
Myslbekova – Pelc – Tyrolka, Praha 7 – Libeň“ s termínem trvání do 31.12.2020. Dnem podání
uvedené žádosti zahájil stavební úřad řízení o odstranění stavby podle § 129 odstavce 1 písmeno f)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále
také jako „stavební zákon“). Současně toto řízení podle ustanovení § 129 odstavce 2 stavebního
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zákona, přerušil. Po prostudování žádosti, která neposkytovala dostatečný podklad pro její
posouzení, stavební úřad dne 18.03.2019 vyzval stavebníka, aby ve stanovené lhůtě žádost doplnil.
Téhož dne řízení o dodatečném povolení přerušil.
K otázce „jakým způsobem bude postupováno dále“ sdělujeme, že v uvedené věci bude
postupováno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů.
Informace byla poskytnuta na základě podkladů předložených věcně příslušným odborem Úřadu
MČ Praha 7.

VED ÚIA
Pořízka Jiří
Bc.

S pozdravem

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