
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.  
 
 

Úřad městské části Praha 13 
Sluneční náměstí 2580/13 
158 00 Praha 5 - Stodůlky 

 
        Ve Praze dne 5.12.2017 
 
 
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám 
o zpřístupnění následujících informací:  
 
1. Dokument vyjádření územního souhlasu vydaného v roce 2012 se zastřešením terasy nad 
garáží rodinného domu U Albrechtova vrchu 1183/14, Praha 13, k.ú. Stodůlky. 
 
2. Dokument o vydání stavebního povolení či souhlasu se stavbou vydanou v roce 2012 či 
2013 ohledně stavby dle bodu 1 výše. 
 
3. Dokument zápisu kolaudačního šetření a kolaudačního rozhodnutí ohledně stavby dle bodů 
1 a 2 výše. 
 
Informace žádám poskytnout v elektronické formě a zaslat emailem na vit.letal@gmail.com. 
Za jejich poskytnutí předem děkuji. 
 
S pozdravem, 
 
 
 
 

 

 

              
     



From: Strejčková Gabriela Mgr. (P13) 
Sent: Wednesday, December 13, 2017 3:08 

 sdělení informace dle zák. o svobodném přístupu k informacím

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 pís. d) zák. č. 106/1999 Sb. o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Odbor stavební Úřadu Městské části Praha 13 obdržel Vaši žádost o poskytnutí informace 
dle výše cit. zákona, ve které se domáháte poskytnutí informace týkající se územního 
souhlasu, stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí ve věci „zastřešení terasy nad 
garáží rodinného domu U Albrechtova vrchu 1183/14, Praha 13, k. ú. Stodůlky“. K Vaší 
žádost sděluji, že Vámi požadované dokumenty nebyly v archivu stavebního úřadu 
dohledány. 

S pozdravem

Jakákoliv komunikace uvedená v této zprávě, je určena pouze zamýšleným příjemcům. Z této emailové 
zprávy nevzniká osobě/osobám,  jejichž jménem byla odeslána (odesílatel), žádný závazek v souvislosti 
s uvedeným předmětem zprávy. Tato zpráva není ze strany odesilatele příslibem ani nabídkou k uzavření 
jakékoliv smlouvy, změny stávajícího právního vztahu či protinávrhem na jeho změnu, doplnění, pokud 
tak  ve  zprávě  nebo  jejích  přílohách  není  výslovně  uvedeno.  Odesílatel  výslovně  trvá  na  uzavření  
jakýchkoliv právních vztahů pouze písemnou formou s tím, že veškeré smluvní vztahy odesílatele, včetně 
jejich  změn,  musí  být  uzavřeny písemně s  podpisy  všech účastníků  resp.  jejich  statutárních orgánů 
(popřípadě jejich zmocněnců na základě písemné plné moci) na téže listině. Jakákoliv jiná forma uzavření  
smluvního vztahu, zejména ústní, elektronická atd. se výslovně vylučuje. Podmínkou přijetí nabídky, resp. 
uzavření smlouvy je shoda na celém jejím obsahu a schválení smlouvy Radou, příp. Zastupitelstvem MČ 
Praha 13 v souladu se zák.č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů.



From: Strejčková Gabriela Mgr. (P13) 
Sent: Friday, December 15, 2017 9:23 AM
To:
Subject: RE: sdělení informace dle zák. o svobodném přístupu k informacím

Dobrý den, 

k Vašemu dotazu týkajícímu se dokumentů vydaných zdejším stavebním úřadem ve věci event. 
stavebních úprav rodinného domu U Albrechtova vrchu 1183/14, Praha 13 v období let 2011 – 2013 
sdělujeme, že v archivu stavebního úřadu bylo dohledáno pouze Sdělení k ohlášení (č. j. P13-
39238/2012, spis. Zn. VYS 38745/2012/Ro ze dne 6.8.2012 týkající se výměny oken ve stávajících 
rozměrech a zateplení fasády  Praha 5 Stodůlky č. p. 1182, ul. U Albrechtova vrchu 12. Jiné listiny 
k uvedené stavbě v daném časovém období se v archivu nenacházejí. Pro ověření této informace je 
možné kontaktovat referenta stavebního archivu pana Jana Knittla, l. 446.

Pokud nadále trváte na poskytnutí informace v režimu  zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím, je nutné podat žádost na podatelně ÚMČ, žádost může být podána též elektronicky . 
Pro příjem elektronických žádostí slouží elektronická adresa podatelny epodatelna13.mepnet.cz, pro 
příjem datových zpráv datová schránka ÚMČ Praha 13.

S pozdravem

Jakákoliv komunikace uvedená v této zprávě, je určena pouze zamýšleným příjemcům. Z této emailové zprávy nevzniká 
osobě/osobám,  jejichž jménem byla odeslána (odesílatel), žádný závazek v souvislosti s uvedeným předmětem zprávy. 
Tato zpráva není ze strany odesilatele příslibem ani nabídkou k uzavření jakékoliv smlouvy, změny stávajícího právního 
vztahu či protinávrhem na jeho změnu, doplnění,  pokud tak ve zprávě nebo jejích přílohách není výslovně uvedeno.  
Odesílatel  výslovně trvá na uzavření  jakýchkoliv  právních vztahů pouze písemnou formou s tím,  že veškeré smluvní 
vztahy odesílatele, včetně jejich změn, musí být uzavřeny písemně s podpisy všech účastníků resp. jejich statutárních  
orgánů  (popřípadě  jejich  zmocněnců  na  základě  písemné  plné  moci)  na  téže  listině.  Jakákoliv  jiná  forma  uzavření 
smluvního  vztahu,  zejména  ústní, elektronická  atd.  se  výslovně  vylučuje. Podmínkou  přijetí  nabídky,  resp. uzavření 
smlouvy je shoda na celém jejím obsahu a schválení smlouvy Radou, příp. Zastupitelstvem MČ Praha 13 v souladu se 
zák.č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů.

From:

 Strejčková Gabriela Mgr. (P13)
Subject: Re: sdělení informace dle zák. o svobodném přístupu k informacím

Dobrý den paní Strejčková,

reaguji na Váš email ohledně požadovaných dokumentů ve věci stavebních uprav rodinného 
domu U Albrechtova vrchu 1183/14, Praha 13, které se nepodařilo dohledat.

Rád bych Vás tedy poprosil o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném 
přístupu k informacím, ve zobecněnějším znění:



1. Všechny dokumenty vyjádření územního souhlasu či územního rozhodnutí vydaného v 
rozmezí let 2011-2013 související se stavbou na adrese U Albrechtova vrchu 1183/14, Praha 
13, k.ú. Stodůlky.

2. Všechny dokumenty buď stavebního povolení či souhlasu se stavbou vydané v rozmezí let 
2011-2013 související se stavbou dle bodu 1 výše.

3. Dokument zápisu kolaudačního šetření a kolaudačního rozhodnutí související se stavbou 
dle bodů 1 a 2 výše.

Můžete mě také kontaktovat na tel čísle 774848355 pro případné upřesnění.

Moc děkuji předem za poskytnuté informace.

2017-12-13 14:08 GMT+00:00 Strejčková Gabriela Mgr. (P13) 
<StrejckovaG@p13.mepnet.cz>:

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 pís. d) zák. č. 106/1999 Sb. o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

Odbor stavební Úřadu Městské části Praha 13 obdržel Vaši žádost o poskytnutí informace dle 
výše cit. zákona, ve které se domáháte poskytnutí informace týkající se územního souhlasu, 
stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí ve věci „zastřešení terasy nad garáží 
rodinného domu U Albrechtova vrchu 1183/14, Praha 13, k. ú. Stodůlky“. K Vaší žádost 
sděluji, že Vámi požadované dokumenty nebyly v archivu stavebního úřadu dohledány. 

 

S pozdravem

 

 

Jakákoliv  komunikace  uvedená  v této  zprávě,  je  určena  pouze  zamýšleným  příjemcům.  Z  této  emailové  zprávy 
nevzniká  osobě/osobám,  jejichž  jménem  byla  odeslána  (odesílatel),  žádný  závazek  v souvislosti  s uvedeným 
předmětem zprávy. Tato zpráva není  ze  strany odesilatele  příslibem ani  nabídkou k uzavření jakékoliv  smlouvy, 

mailto:StrejckovaG@p13.mepnet.cz


změny  stávajícího  právního vztahu či  protinávrhem na jeho změnu,  doplnění,  pokud  tak ve  zprávě  nebo jejích  
přílohách není výslovně uvedeno. Odesílatel výslovně trvá na uzavření jakýchkoliv právních vztahů pouze písemnou 
formou s tím, že veškeré smluvní vztahy odesílatele, včetně jejich změn, musí být uzavřeny písemně s podpisy všech  
účastníků resp. jejich statutárních orgánů (popřípadě jejich zmocněnců na základě písemné plné moci) na téže listině. 
Jakákoliv jiná forma uzavření smluvního vztahu, zejména ústní, elektronická atd. se výslovně vylučuje. Podmínkou 
přijetí  nabídky,  resp. uzavření  smlouvy  je  shoda  na  celém  jejím  obsahu  a  schválení  smlouvy Radou,  příp. 
Zastupitelstvem MČ Praha 13 v souladu se zák.č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů.
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