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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 11. března 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 níž
žádáte o poskytnutí následujících informací souvisejících s odpojováním staveb od systému
centrálního zásobování teplem na území městské části Prahy 7, popřípadě s rozhodováním
posuzujícím důvody nepřipojení nových staveb k tomuto systému a to konkrétně:
I.
V kolika případech došlo k vydání pravomocného stavebního povolení nebo souhlasu s
provedením ohlášeného stavebního záměru, v rámci kterých se posuzovalo anebo rozhodovalo o
odpojení od soustavy centrálního zásobování teplem a/nebo umístění jiného zdroje tepla, a to za roky
2017, 2018 a 2019 (s uvedením těchto informací za každý rok samostatně).

II.
V kolika případech došlo k pravomocnému zamítnutí návrhu na vydání stavebního
povolení, v rámci kterých se posuzovalo anebo rozhodovalo o odpojení od soustavy centrálního
zásobování teplem a/nebo umístění jiného zdroje tepla, a to za roky 2017, 2018 a 2019 (s uvedením
těchto informací za každý rok samostatně).
Dále žádáte povinný subjekt na základě InfZ o poskytnutí následujících dokumentů:
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I. kopie deseti (10) posledních (z hlediska data jejich vydání) pravomocných stavebních
povolení nebo souhlasů s provedením ohlášeného stavebního záměru, v rámci kterých se
posuzovalo anebo rozhodovalo o odpojení od soustavy centrálního zásobování teplem a/nebo
umístění jiného zdroje tepla, přičemž žádné z těchto rozhodnutí/souhlasů by nemělo být starší než 3
roky. V případě, že proti rozhodnutí ve věci samé bylo podáno odvolání, prosíme taktéž o zaslání
rozhodnutí odvolacího správního orgánu; a
II. kopie deseti (10) posledních (z hlediska data jejich vydání) pravomocných zamítnutí
návrhu na vydání stavebního povolení, v rámci kterých se posuzovalo anebo rozhodovalo o odpojení
od soustavy centrálního zásobování teplem a/nebo umístění jiného zdroje tepla, přičemž žádné z
těchto rozhodnutí/souhlasů by nemělo být starší než 3 roky. V případě, že proti rozhodnutí ve věci
samé bylo podáno odvolání, prosíme taktéž o zaslání rozhodnutí odvolacího správního orgánu.
K požadujícím informacím doplňujete:
Pro vyloučení jakýchkoli pochybností k výše uvedeným dotazům dodáváte, že:
- dotaz ohledně nahrazení jiným zdrojem tepla směruje na situace, kdy by stavební úřad rozhodl např.
o dodatečném povolení stavby nebo o změně dokončené stavby, přičemž povolená změna stavby by
spočívala v přechodu již existující stavby z centrálního zásobování teplem na alternativní zdroj
vytápění (např. na tepelné čerpadlo či bivalentní zdroj – tepelné čerpadlo s elektrokotli). V tomto
kontextu odkazujete na § 77 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších
předpisů, podle kterého platí, že „změna způsobu dodávky nebo změna způsobu vytápění může být
provedena pouze na základě stavebního řízení se souhlasem orgánů ochrany životního prostředí a v
souladu s územní energetickou koncepcí.“;
- ve vztahu k novým stavbám Vás zajímá, zda stavební úřad vydal taková stavební povolení pro nové
stavby, které se sice nacházejí v území, kde stavbu lze připojit k soustavě CZT, ale jejíž stavební
dokumentace již dopředu předpokládá jiný alternativní zdroj vytápění (a nepočítá tedy s připojením
k CZT). Typicky by se mohlo jednat o novostavbu, která sousedí se stavbami, které jsou připojeny k
soustavě CZT, ale tato novostavba by byla již od začátku projektována (a následně povolena) s tím,
že se na rozdíl od sousedních staveb k soustavě CZT nepřipojí a bude vytápěna např. pomocí
tepelného čerpadla.
Podle ustanovení § 17 odst. 1 InfZ mohou povinné subjekty požadovat v souvislosti s poskytováním
informací úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením
technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli; povinný subjekt může žádat úhradu za
mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací. Dne 20. března 2020 jsme Vám pod výše uvedeným
číslem jednacím zaslali „Oznámení o výši úhrady za poskytnutí informací podle § 17 odst. 3 InfZ“.
Dne 02. dubna 2020 jsme obdrželi „Stížnost proti oznámení o výši úhrady nákladů ze dne 20.3.2020,
sp. zn. SZ MČ P7 096581/2020“.
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V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d), s odkazem na ustanovení § 16a odst. 5 InfZ Vám
požadované informace poskytujeme v tomto rozsahu:
K bodu I.
V databázi rozhodnutí stavebního úřadu byla za rok 2017 vyhledána 3 rozhodnutí tohoto charakteru,
za rok 2018 bylo vyhledáno 5 rozhodnutí a za rok 2019 nebylo nalezeno žádné takové rozhodnutí.
Všechna tato rozhodnutí zasíláme přílohou. Dále upozorňujeme na skutečnost, že způsob vytápění se
ve stavebních povoleních neuvádí, pokud není samostatně předmětem povolení stavebním úřadem
(viz výše uvedených 8 staveb), vyplývá z ověřené projektové dokumentace. Z výše uvedených
důvodů stavební úřad nedisponuje databází informací, která by se týkala souběhu nebo jiného
způsobu vytápění povolených staveb.
K bodu II.
V databázi stavebního úřadu nebyla žádná taková rozhodnutí dohledána.
K bodu I.
Požadavku kopií - výše uvedená kritéria splňuje 8 rozhodnutí stavebního úřadu, která zasíláme
přílohou – viz níže.
K bodu II.
Požadavku kopií – taková rozhodnutí nebyla dohledána, bezpředmětné.
Přílohy:
Příloha č. 1 - 2017-022357 kotelna.pdf
Příloha č. 2 - 2017-027619 kotelna.pdf
Příloha č. 3 - 2017-033052 kotelna.pdf
Příloha č. 4 - 2017-073229 kotelna.pdf
Příloha č. 5 – 2018-020632 kotelna.pdf
Příloha č. 6 – 2018-031091 kotelna.pdf
Příloha č. 7 – 2018-038036 kotelna.pdf
Příloha č. 8 - 2018-057872 kotelna.pdf
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.

Bc. Jiří Pořízka
vedoucí ÚKAS

S pozdravem
Rozdělovník:
1.
2. ÚKAS- do spisového materiálu SZ MČ P7 096581/2020.
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