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V Praze   3.11.2017 

 
 

Věc: Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 pís. c) zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) 

 
 

Odbor stavební Úřadu Městské části Praha 13 obdržel dne 2.11.2017 Vaši žádost o poskytnutí informací 
„kdo byl v době kolaudace, t. j. v roce 1986 vlastníkem bytových objektů S 17, S 18, S 19, S 20, S 21 
včetně přípojek kanalizace, vodovodu, plynovodu, teplovodu a předávacích stanic tepla, jako součásti 
stavby KBV Lužiny 08, 3. obytného souboru sídliště JZM v Praze 5, ul. Bajkovova a Richtěrova“, 
případně o sdělení informace, kdo vlastnil bytový objekt S 17, pokud nebyl jeden vlastník výše 
uvedených bytových objektů. 

 

Stavební odbor Úřadu MČ Praha 13 je obecným stavebním úřadem ve smyslu § 13 odst. 1 pís. c) zák. č. 
183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon). Je tedy orgánem státní správy s věcnou 
působností v záležitostech územního rozhodování a stavebního řízení. Není věcně příslušný k evidenci 
vlastnických práv nemovitých věcí. V kolaudačním řízení, v daném případě (r. 1986 vedeném podle zák. 
č. 50/1976 Sb.) se stavební úřad nemusí zabývat otázkou vlastnického práva ke stavbě, představující 
předmět řízení. Smyslem kolaudačního řízení je ochrana veřejných zájmů spočívajících v přezkoumání, 
zda stavba byla realizována v souladu s předcházejícími správními rozhodnutími, zda odpovídá 
technickým požadavkům atd. Kolaudačním rozhodnutím se povoluje užívání stavby k určenému účelu. 
Jde tedy o řízení ryze veřejnoprávní. 

 

Podle § 2 odst. 1 „InfZ“ jsou povinné subjekty povinny poskytovat informace vztahující se k jejich 
působnosti. Vzhledem k tomu, že problematika vlastnictví staveb nenáleží do působnosti Odboru 
stavebního Úřadu MČ Praha 13, Vaše žádost se podle § 14 odst. 5 pís. c) odkládá. 

 

Pokud s uvedeným způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete na postup Odboru stavebního podat 
stížnost podle § 16a „InfZ“. Stížnost můžete podat k Úřadu Městské části Praha 13 do 30 dnů ode dne 
doručení tohoto sdělení. O stížnosti bude rozhodovat Magistrát hl. m. Prahy. 

 
 
 
 
 
 
 

Ing. Tomáš Círus 
vedoucí odboru stavebního 
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