Městská část Praha 7
Úřad městské části
Útvar kontroly, auditu a stížností
nábř. Kpt. Jaroše 1000
detašované pracoviště
Dělnická 44a
170 00 Praha 7

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
/26.08.2019

NAŠE ZNAČKA
SZ MČ P7
214527/2019

VYŘIZUJE / LINKA
Bc. Jiří Pořízka/737660669

PRAHA/DATUM
/28.08.2019

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážení,
dne 26. srpna 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 od povinného subjektu, který vykonává
činnost Vodoprávního úřadu, resp. poskytnutí kopií následujících písemností:

1. Žádost o kopii vyjádření povinného k záměru stavebních úprav objektu stájí na Císařském
ostrově v Praze 7 na parcele číslo: 1904/4 z let 2015 - 2019

Informace o
pozemku
Parcelní číslo:
Obec:
Katastrální území:
Číslo LV:
Výměra [m2]:
Typ parcely:
Druh pozemku:

1904/4
Praha [554782]
Bubeneč [730106]
1292
974
Parcela katastru
nemovitostí
zastavěná plocha a
nádvoří
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2. Žádost o kopii stanoviska k záměru výstavby bytových domů tzv: Prague Marina II. v Praze 7 Holešovickém přístavu na pozemku 2356/1199

Informace o
pozemku
Parcelní číslo:
Obec:
Katastrální území:
Číslo LV:
Výměra [m2]:
Typ parcely:
Druh pozemku:

2356/119
Praha [554782]
Holešovice [730122]
14017
6233
Parcela katastru
nemovitostí
zastavěná plocha a
nádvoří

3. Žádost o kopii stanovisek Povodí Vltavy k záměrům výstavby na parcele5042/2 v letech 2014 2019

Informace o
pozemku
Parcelní číslo:
Obec:
Katastrální území:
Číslo LV:
Výměra [m2]:
Typ parcely:
Druh pozemku:

5042/2
Praha [554782]
Smíchov [729051]
1557
32831
Parcela katastru
nemovitostí
ostatní plocha

4. Kopii povodňového plánu
Informace požadujete zaslat elektronicky na Vaši adresu.
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám požadované informace poskytujeme
v tomto rozsahu:

Ad. 1
Zdejší vodoprávní úřad povinného subjektu nevydal v letech 2015 – 2019 jakékoliv vyjádření
k pozemku parcelního čísla 1904/4, k.ú. Bubeneč, obec Praha.
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Ad. 2
V příloze č. 1 Vám předkládáme „Závazné stanovisko“ stavebního úřadu ÚMČ Praha 7 sp. zn. MČ
P7 007330/2018/SU/Bea, č.j. MČ P7 025270/2018/SU/Bea ze dne 30.04.2018.
V souladu s ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů, jsou veškeré poskytnuté informace ve vztahu k osobním a citlivým údajům
anonymizované.
Ad. 3
Podle ustanovení § 2 odst. 1 InfZ jsou povinné subjekty, mezi které náleží i městské části hlavního
města Prahy, jako územní samosprávné celky, povinny poskytovat informace vztahující se k jejich
působnosti. Informací se 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. Podmínkou
tedy je, že povinné subjekty mají informace v držení a májí právo povolit jeho opakované použití.
V případě Vámi požadovaných kopií stanovisek Povodí Vltavy k záměrům výstavby na parcele
5042/2 v letech 2014-2019 (dotaz č. 3) se jedná o parcelní číslo v katastrálním území Smíchov,
obec Praha, které nenáleží do působnosti povinného subjektu městské části Praha 7. V takto
položené otázce je příslušným povinným subjektem ve vztahu k poskytování informací podle InfZ
městská část Praha 5.
Na základě výše uvedených skutečností tedy povinný subjekt, městská část Praha 7, resp. Úřad MČ
Praha 7, posoudil Vaši žádost o poskytnutí informace podle otázky k bodu č. 3 a v souladu
s ustanovením § 14 odst. 5, písm. c) InfZ část Vaší žádosti o d k l á d á, neboť požadované
informace se nevztahují k působnosti povinného subjektu.
Ad. 4
K žádosti o poskytnutí kopie povodňového plánu Vám sdělujeme, že na základě konzultace
s oddělením krizového řízení, odboru kanceláře starosty a tajemníka, Úřadu MČ Praha 7, bylo
zjištěno, že takto Vámi položená žádost je obecná a neurčitá, neboť druhů povodňových plánů je
více (ústřední povodňový plán ČR, povodňový plán ústředních správních orgánů, povodňový plán
kraje, povodňový plán obce s rozšířenou působností, povodňový plán obce, povodňový plán
vlastníků pozemků a staveb). Na základě zjištěných skutečností a v souladu s ustanovením § 14
odst. 5 písm. b) InfZ Vás v y z ý v á m e ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy, k upřesnění
žádosti (otázky č. 4), neboť požadovaná informace je formulována příliš obecně. V případě
neupřesnění žádosti v uvedené lhůtě, povinný subjekt rozhodne o odmítnutí části Vaší žádosti.

Informace byly poskytnuty na základě podkladů předložených věcně příslušnými odbory a
odděleními Úřadu MČ Praha 7.
S pozdravem

Bc. Jiří Pořízka
vedoucí ÚKAS
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Rozdělovník:
1.
2. ÚKAS- do spisového materiálu.
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