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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 stavební úřad 

(dále jen „stavební úřad“) příslušný podle § 13  odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") 

s působností podle vyhlášky č.55/2000 Sb. hl.m.Prahy, kterou se vydává Statut hl.m.Prahy, ve 

znění pozdějších předpisů a jako povinný subjekt podle § 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 30.9.2019 podal 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

následující informace: 

1) Dne10. 7. 2019 byla provedena na místě stavby kontrolní prohlídka a zjištěno, že prováděná 

stavba nesplňuje podmínky dle sdělení Odboru výstavby, dopravy a životního prostředí ÚMČ 

Prahy 16 ze dne 17. 12. 2019 pod č.j. 021325/15/OVDŽP/Lb.  Dle tohoto sdělení měla být 

provedena oprava havarijního stavu stávající kotvené stěny zajišťující stabilitu tělesa skládky bez 

nutnosti odstranění celého objektu.  Dne 17. 7. 2019 vlastník doložil podklady „Sanace a oprava 

kotvené zdi“, ze kterých je patrný rozsah prováděných prací.  Na základě kontrolní prohlídky a 

doložených podkladů ze dne 17.7.2019 stavební úřad posoudil, že provedená stavba vyžaduje 

rozhodnutí podle stavebního zákona (opěrná zeď přesahuje výšku 1 m, nejedná se o stavební 

úpravy, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí). 

2) Dne 24.9.2019 podal stavebník, kterým je Hlavní město Praha, zast. MHMP – Odbor investiční, 

IČO 00064581, Mariánské náměstí 2/2,  110 00  Praha-Staré Město, zastoupené společností 

ISTAR s.r.o., IČO 49623061, Perucká 2482/7, 120 00  Praha 2 – Vinohrady, žádost o dodatečné 

povolení stavby opěrné zdi na pozemku parc.č. 1092/11 v katastrálním území Velká Chuchle. 

Stavebník byl dne 2.10.2019 vyzván k doplnění žádosti do 30.11.2019 o tyto podklady: 

- dokumentaci stavby ve třech vyhotoveních opatřenou autorizačním razítkem oprávněné 

osoby 

- stanovisko vodoprávního úřadu ÚMČ Prahy 16, Václava Balého 23, 153 00 Praha 5 
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- stanovisko Odboru životního prostředí ÚMČ Prahy 16, Václava Balého 23, 153 00 Praha 5 

- stanovisko Odboru ochrany prostředí (OCP) MHMP, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 

- stanovisko Odboru bezpečnosti (BKR) MHMP, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 

a řízení přerušeno.  

 

3) V dokumentaci stavby bude posouzen stávající i budoucí stav opěrné zdi a jejího ukotvení. 

 

   

 

Ing. Lenka Böhmová 

vedoucí odboru 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) : 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


