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SDĚLENÍ 

 

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím 

Úřad městské části Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, jako povinný subjekt podle 

ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), na základě žádosti, kterou dne  

04.11.2020 podal 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

poskytuje v souladu s ustanovením § 4 a § 14 zákona o svobodném přístupu k informacím následující 

informace. 

Žadatel v žádosti o poskytnutí informací uvádí: (původní text bez úprav)  

Jmenuji se xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Na zaklade dotazu 

smerovane k odborem stavebni MC Praha Velka Chuchle, jejiz nejasne odpovedi muze cist nize, jsem se 

rozhodnul vas oslovit; timto emailem vas zadam o poskytnuti informaci dle podle zakona c. 106/1999 Sb 
o svobodnem pristupu k informaci; 

 1) V soucasnem dobe probihaji intenzivni zemni praci na pozemku c. 1024, K.U Velka Chuchle, Obec 

Prahy. Domnivam se, ze dle zakona c. 182/2006 Sb (stav zakon), zemni prace / tereni upravy provedene 

neplni podminky dle cl. 80.3.a), nebo cl. 103.1.b).(foto 4)  Zadam vas o informaci zda byl vydan ohlaseni 

staveb/uzemni souhlas, podle jaky jednaci cislo, na predmetni pozemek, viz fotodokumentace nize. Je 

zaroven patrno ze zasahem stroju byl dotcen pozemek 1021/1 ve vlastnictvi Hlavniho Mesta Prahy (foto 1 

a 3). Vrele doporucuji kontrolni prohlidku predmetne stavby 

2) dle fotodokumentace je patrno, ze je pouzivana technicka ktera neni prispusobena verejnym provozem 

na silnicinich komunikaci (vozidla bez registracni znacky) (foto 2); to znamena, ze dana technika musela 

byt dovezena zvlastni dopravu; cesta pres obce Velka Chuchle je omezena, bylo v tomto pripade nutno 

aby stavebnik zadal vyjimku na prislusnim silnicnim uradem a dopravni policie; tyto stanoviska by meli 

byt soucasti zadosti o ohlaseni staveb. Zadam vas o informaci podle jake jednani cislo bylo vydane 
prislusne stanoviska. 
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3) Podle sdeleni zamestnankyne stvebniho odboru MC Praha Velka Chuchle, ..." 

A k rekonstrukci komunikace (ul Na Cihlene). Toto je nyní ve fázi vydaného stav. Povolení, ale jelikož je 

to pod vedením Prahy, tak nevím. 

Zadam vas o poskytnuti informaci dle podle zakona c. 106/1999 Sb o svobodnem pristupu k informaci, a 

to: 

- zda uz byl vydan stavebni povoleni na rekonstrukci komunikaci ul Na Cihelne, nebo zda probiha rizeni 

- nebyl jsem oslovan jako primy ucastnikem rizeni, proto vas zadam o sdeleni kdy a na jakou uredni desku 

byl zamer vyvesen. 

 

Stavební úřad sděluje: 

Bod č. 1 

Ve věci nepovolených terénních úprav prováděných na pozemku parc. č. 1024 k.ú. Velká Chuchle 

stavební úřad vydal dne 09.11.2020 pod sp. zn. 19405/2020/OVDŽP/Kd, č.j. 19406/2020/OVDŽP výzvu 

vlastníkovi pozemku podle zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon) dle § 134 odst. 4 a 6 k bezodkladnému 

zastavení stavebních prací – terénních úprav. 

Zároveň v téže věci dne 09.11.2020 pod sp. zn. 19405/2020/OVDŽP/Kd, č.j. 19416/2020/OVDŽP 

stavební úřad vyzval vlastníka stavby podle § 133 odst. 1 stavebního zákona k účasti na kontrolní 

prohlídce, kterou stanovil na den 26.11.2020. 

 

Bod č. 2 

Stavební úřad nevydal ke staveništní dopravě žádné stanovisko. Doprava na staveniště bude řešena 

v rámci řízení terénních úprav (viz bod č. 1). 

 

Bod č. 3 

Stavební povolení na akci s názvem „Stavba č. 4506 TV Velká Chuchle, etapa 0014 Na Cihelně“ bylo 

vydáno dne 08.01.2020 pod sp. zn. 015515/19/OVDŽP/Čr, č.j. 022996/19/OVDŽ s nabytím právní moci 

dne 11.02.2020.  

Stavební povolení bylo vyvěšeno na úřední desce ÚMČ Praha 16 ve dnech 10.01.2020 – 29.01.2020 a 

způsobem umožňujícím dálkový přístup – na stránkách MČ Praha 16 www.mcpraha16.cz/ úřední deska 

od 10.01.2020 po dobu 15 dní. 

Stavební povolení bylo na MČ Praha – Velká Chuchle doručeno dne 13.01.2020. O datech vyvěšení na 

úřední desku MČ Velká Chuchle nemá stavební úřad záznam. 

Vlastníci sousedních pozemků konkrétně parc. č. 342/3, 342/6 k.ú. Velká Chuchle byli účastníky podle 

§ 109 stavebního zákona písm. f) a byli identifikováni parcelním číslem.     

   

 

 

Ing. Lenka Böhmová 

vedoucí odboru 

  

 

 

 

Obdrží: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

korespondenční adresa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   
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