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Váš dopis zn./ze dne Sp. zn.: 05492/2020/OVDŽP/Bm Vyřizuje Praha 

  Č. j.:     05879/2020/OVDŽP Brožková 23.03.2020 

 

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 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“) a vyhlášky č.55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává 

Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů a 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 InfZ“), na základě žádosti (byla postoupena od MČ Praha-Zbraslav), kterou dne 13.03.2020 podal  

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

(dále jen „žadatel“), která se týká „poskytnutí následujících informací souvisejících s odpojováním staveb 

od systému centrálního zásobování teplem na územní městské části Praha – Zbraslav, popřípadě 

s rozhodováním posuzujícím důvody nepřipojení nových staveb k tomuto systému“. 

 

Stavební úřad poskytuje v souladu s ustanovením § 4 a 14 zákona o InfZ tyto informace a listiny:  

V podání doručeném dne 13.03.2020 je uvedeno: 

I. V kolika případech došlo k vydání pravomocného stavebního povolení nebo souhlasu 

s provedením ohlášeného stavebního záměru, v rámci kterých se posuzovalo anebo rozhodovalo o 

odpojení od soustavy centrálního zásobování teplem a/nebo umístění jiného zdroje tepla, a to za 

roky 2017, 2018 a 2019 (s uvedením těchto informací za každý rok samostatně). 

K tomu stavební úřad sděluje: 

V uvedeném období bylo vydáno pouze rozhodnutí o umístění a provedení stavby (dále jen 

"společné rozhodnutí") ze dne 23.05.2019, sp.zn.013875/17/OVDŽP/Bm, č.j.010256/19/OVDŽP. 

 

II. V kolika případech došlo k vydání pravomocnému zamítnutí návrhu na vydání stavebního 

povolení, v rámci kterých se posuzovalo anebo rozhodovalo o odpojení od soustavy centrálního 

zásobování teplem a/nebo umístění jiného zdroje tepla, a to za roky 2017, 2018 a 2019 (s uvedením 

těchto informací za každý rok samostatně). 

K tomu stavební úřad sděluje: 

V uvedeném období nebo vydáno žádné zamítnutí návrhu na vydaní stavebního povolení nebo 

umístění jiného zdroje tepla. 

 

Žadatel dále na základě Zákona žádá Povinný subjekt o poskytnutí následujících dokumentů: 

1. kopie deseti (10) posledních (z hlediska data jejich vydání) pravomocných stavebních povolení 

nebo souhlasů s provedením ohlášeného stavebního záměru, v rámci kterých se posuzovalo anebo 



Č.j. 05879/2020/OVDŽP str. 2 

 
rozhodovalo o odpojení od soustavy centrálního zásobování teplem a/nebo umístění jiného zdroje 

tepla, přičemž žádné z těchto rozhodnutí/souhlasů by nemělo být starší než 3 roky. V případě, že 

proti rozhodnutí ve věci samé bylo podáno odvolání, prosíme taktéž o zaslání rozhodnutí odvolacího 

správního orgánu; a  

K tomu stavební úřad sděluje: 

V příloze Vám posíláme kopii výše uvedeného společného rozhodnutí ze dne 23.05.2019, které 

nabylo právní moci dne 08.11.2019. Proti společnému rozhodnutí bylo podáno odvolání. V příloze 

Vám posíláme kopii rozhodnutí odvolacího správního orgánu ze dne 16.10.2019. 

2. kopie deseti (10) posledních (z hlediska data jejich vydání) pravomocných zamítnutí návrhu na 

vydání stavebního povolení, v rámci kterých se posuzovalo anebo rozhodovalo o odpojení od 

soustavy centrálního zásobování teplem a/nebo umístění jiného zdroje tepla, přičemž žádné z těchto 

rozhodnutí/souhlasů by nemělo být starší než 3 roky. V případě, že proti rozhodnutí ve věci samé 

bylo podáno odvolání, prosíme taktéž o zaslání rozhodnutí odvolacího správního orgánu. 

K tomu stavební úřad sděluje: 

Jak, už bylo výše uvedeno, v uvedeném období nebo vydáno žádné zamítnutí návrhu na vydaní 

stavebního povolení nebo umístění jiného zdroje tepla. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Lenka Böhmová 

vedoucí odboru 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha (výše uvedené listiny): 

  společné rozhodnutí ze dne 23.05.2019, sp.zn.013875/17/OVDŽP/Bm, č.j.010256/19/OVDŽP  

 rozhodnutí odvolacího správního  orgánu ze dne 16.10.2019, sp.zn.S-MHMP 1458280/2019/STR, 

č.j.MHMP 1946394/2019 

 

 

 

 

Obdrží (dodejky) : 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 


