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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 inženýrko,
dne 07. února 2020 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 sdělení informací k otázkám:
1) Je podle platného územního plánu možné umístit v bytovém domě Letohradská č. p. 939, k. ú.
Holešovice, Praha 7, pracoviště spisové služby úřadu městské části – tj. pracoviště samosprávy?
2) Vyžaduje změna nebytové jednotky kolaudované jako sklad CO na sklad a provozovnu spisové
služby (de facto archiv spisové služby) ÚMČ rekolaudaci, či nějaké jiné řízení stavebního úřadu
a pokud ano, jaké řízení musí být vedeno a jaké povolení vydáno?
Informace požadujete zaslat na Vaši elektronickou adresu.
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám požadované informace poskytujeme v tomto
rozsahu:
Ad1) Podle Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, schváleného usnesením Zastupitelstva hl.
m. Prahy č. 10, Sb. hl. m. Prahy, ve znění pozdějších změn, je objekt č. p. 939, k. ú. Holešovice
umístěn ve stabilizovaném území ve funkční ploše OV – všeobecně obytné, kde je umístění stavby
pro veřejnou správu města podmíněně přípustné. Stavební úřad upozorňuje, že závazné ve věci
souladu záměru s územním plánem je stanovisko orgánu územního plánování, kterým je Odbor
územního rozvoje MHMP.
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Ad2) Stavební úřad musí rozhodovat na základě obsahu konkrétní žádosti a jejích příloh, zejména
projektové dokumentace a případných stanovisek dotčených orgánů a vyhodnotit, zda jsou naplněna
kritéria §126 a §127 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále také jako „stavební zákon“).
Z výše uvedených důvodů lze potvrdit pouze to, že pokud by se jednalo o archiv, jakožto
certifikované pracoviště podle zákona o archivnictví, vyžadovalo by provozování takového archivu
změnu v užívání podle §126 a §127 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů.

S pozdravem
Bc. Jiří Pořízka
vedoucí ÚKAS
Rozdělovník:
1.
2. ÚKAS- do spisového materiálu SZ MČ P7 048907/2020.
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