
Úřad městské části Praha 13 
odbor stavební 
Sluneční náměstí 2580/13 
158 00 Praha 5 - Stodůlky 
 
 
 V Praze dne 14. března 2018 

 
Datovou schránkou 
 

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

 
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám 
o zpřístupnění následujících informací:  
 

1. Kdy bylo vydáno Rozhodnutí o umístění stavby (případně stavební povolení) pro vrata 
zřízená nad garážemi v ulici Archeologická (na adrese Archeologická 2621/5), neboť 
máme za to, že uvedená vrata nespadají do výjimky stanovené § 79, odst 2, písmeno f, 
když tato vrata (coby část oplocení do výšky 2 m), hraničí s veřejně přístupnými 
pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím a nacházejí se v zastavěném 
území či v zastavitelné ploše; 

2. Pokud toto Rozhodnutí o umístění stavby vydáno mělo být a nebylo, pak předpokládaný 
datum odstranění této černé stavby. 

 
Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady 
nákladů, budou-li účtovány. Informaci žádám poskytnout v písemné formě a zaslat datovou 
schránkou (ID: mrpwpen). Za jejich poskytnutí předem děkuji. 
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V Praze   28.3.2018

Věc: sdělení  informace  dle  zák.  č.  106/1999  Sb.  v platném  znění  o  svobodném  přístupu  k 
informacím

Městská  část  Praha  13,  Úřad  Městské  části,  Odbor  stavební  obdržel  Vaši  žádost  ve  smyslu  výše 
uvedeného zákona,  ve které  se  dotazujete na existenci  povolení  vztahujícího se k „vrata  zřízená nad 
garážemi v ul. Archeologická (na adrese Archeologická 2621/5)“. 

Odbor stavební Úřadu Městské části Praha 13 nepovoloval  dle zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění 
(stavební  zákon)  tato  vrata.  S ohledem  na  skutečnost,  že  byla  na  objekt  garáží  umístěna  v rozporu 
s kolaudovaným stavem,  vydal  Odbor  stavební  dne 23.2.2018 výzvu ke zjednání  nápravy (č.  j.  P13-
09930/2018), ve které vyzývá vlastníka stavby, aby do 31.3.2018 zjednal nápravu spočívající v uvedení 
stavby do stavu odpovídajícímu poslednímu kolaudovanému, případně doložení souhlasného stanoviska 
HZS hl. m. Prahy jako dotčeného orgánu k provedené změně stavby. Další  postup Odboru stavebního 
v případě nerespektování této výzvy bude probíhat v intencích stavebního zákona. 

 Ing. Tomáš Círus
vedoucí odboru stavebního
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