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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 

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 InfZ“), na základě žádosti, kterou dne 05. 06. 2020 

podala xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxxxxxx 

 

 

Žádost se týká informace:  

 

1) na pozemku parc. č. 176/l v k.ú. Lahovice byla provedena nepovolená stavba rodinného typu. 

Rozhodnutím stavebního úřadu, jako povinného subjektu Prahy 16 (dále SÚ) měl vlastník stavbu 

k 31. 1.2020 ekologicky odstranit. Proti tomuto vydanému rozhodnutí podal jmenovaný odvolání. 

Odvolací orgán obdržel v lednu 2020 spis s odvoláním,  

- obdržel SÚ již rozhodnutí o odvolání nebo ještě ve věci nebylo odvolacím orgánem rozhodnuto, 

stavební úřad sděluje, že stavební úřad obdržel rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy 

- má-li SÚ v držení rozhodnutí odvolacího orgánu, žádám SÚ o kopii tohoto rozhodnutí o 

odvolání s vyznačením právní moci a vykonatelnosti, stavební úřad sděluje, že zasílá kopii 

rozhodnutí, rozhodnutí není v právní moci  

2) na pozemcích parc. č. 190, 191/1 a 191/2 je prováděna nepovolená stavba komerčně zaměřena, 

kde stavitel v počínání stavby stále pokračuje. Na tuto skutečnost byl SÚ několikrát upozorněn i s 

tím, že jako důkazní materiál je provedena fotodokumentace. SÚ ve věci měl dle sdělení vydat, 

rozhodnutí o nařízení zastavení prací, 

- ve kterých dnech provedl SÚ místní šetření na základě upozornění, že stavba stále pokračuje s 

předložením kopií protokolů popř, záznamů či zápisů, popř. jiného pojmenování dokumentu ze 
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šetření, stavební úřad sděluje, prohlídka byla provedena dne 20. 02. 2020 – pořízena pouze 

fotodokumentace, dne 21. 02. 2020 protokol, dne 12.03.2020 pořízena pouze fotodokumentace, 

dne 13.05.2020 kontrolní prohlídka (kopie stavební úřad zasílá) 

- žádám o kopii ,,Rozhodnutí o nařízení zastavení prací“ s vyznačením, kdy bylo zpracováno, kdy 

bylo vypraveno, a to dle ustanovení § 71 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, kdy bylo doručeno (doložení kopie doručení), kdy nabylo právní moci. 

Pokud podal dotyčný proti rozhodnutí odvolání tak, kdy jej podal, kdy bylo SÚ doručeno a kdy 

SÚ jej předal odvolacímu orgánu, SÚ, stavební úřad sděluje, že zasílá kopii rozhodnutí o 

nařízení zastavení prací, rozhodnutí není v právní moci, dotyčný podal dne 08. 06. 2020 blanketní 

odvolání, stavební úřad nepředal odvolacímu orgánu, ale vyzval k doplnění blanketního odvolání 

- zda byly uloženy další finanční sankce (pokuty) za neplnění rozhodnutí SÚ, stavební úřad 

sděluje, zasláno předvolání dne 15. 05. 2020, obviněný se řádně omluvil, přestupek bude 

projednán 29. 06. 2020 

3) Jak postupuje a jaké do této doby provedl správní úkony úsek životního prostředí, Odboru 

výstavby, dopravy a životního prostředí, Úřadu městské části Praha 16 k problematice, kdy 

dotyčný zdevastoval pozemek parc. č. 191/1, vedený jako zahrada v katastru hl. m. Prahy tím, že 

zde bez stavebního povolení provedl výstavbu komerčního záměru pevně spojeného se zemí. V 

tomto případě provedl zásah do půdního lože, kde učinil zemní práce s uložením betonového 

monolitu, jako základ pro nepovolenou, stavební úřad sděluje, že bylo nařízeno odstranění 

nepovolené stavby, které je usnesením přerušeno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Lenka Böhmová 

vedoucí odboru 
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