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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 17. července 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, zda je toto jednání společnosti TBG METROSTAV s.r.o., kdy tato společnost využívá ke
své podnikatelské činnosti černou stavbu v pořádku a v souladu s příslušnými předpisy, a zda již
byla tato společnost případně vyzvána k zastavení užívání černé stavby. V případě, že společnost
TGB METROSTAV s.r.o. nebyla vyzvána k zastavení užívání černé stavby, pak žádám o sdělení,
z jakého důvodu tak ještě nebylo učiněno.
Informace požadujete poskytnout prostřednictvím Vaší datové schránky.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám požadované informace poskytujeme
v tomto rozsahu:
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1) Posouzení zda se jedná o „černou stavbu“ není v daném případě jednoznačné, neboť stavba
nebyla povolena pouze jedním opatřením zdejšího stavebního úřadu, ale byla vydána též rozhodnutí
speciálního stavebního úřadu (Odbor ochrany prostředí MHMP), kde doba trvání stavby byla
prodloužena. Zdejší stavební úřad je tak příslušný řešit pouze část stavby. Je třeba přihlédnout též
ke skutečnosti, že stavba byla povolena jako zařízení staveniště pro stavbu Městského okruhu, který
je sice v předčasném užívání, dosud však zkolaudován nebyl a ukončení stavby je tak
nejednoznačné.
2+3) Z výše uvedených důvodů ještě společnost TBG Metrostav s.r.o. k zastavení užívání stavby
vyzvána nebyla.
Stavební úřad ve smyslu ustanovení § 133 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „stavební zákon“), vyzval dne
18.07.2019 společnost TBG METROSTAV s.r.o. k účasti na kontrolní prohlídce stavby „Výrobna
betonových směsí 1. část umístěna v ZS 5 - Troja pro Městský okruh Myslbekova - Pelc –Tyrolka,
Praha 7- Libeň, na pozemku parc. č. 440/7, 3742 v katastrálním území Libeň“. Stavební úřad v
souladu s ustanovením § 133 odst. 2 písm. a) stavebního zákona bude v rámci kontrolní prohlídky
zkoumat, zda je dodrženo rozhodnutí č.j.: MČ P7 046771/2018/SU/Pok ze dne 16.07.2018, kterým
byla zamítnuta žádost jmenované společnosti o povolení změny v užívání předmětné dočasné
stavby. Tato kontrolní prohlídka je nezbytným úkonem pro další činnost stavebního úřadu.
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.
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