
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Sídlo: Václava Balého 23, 153 00 Praha-Radotín  e-mail: milan.havlicek@praha16.eu 

IČ: 00241598   tel.: 257 111 870 

Bankovní spojení: 19-2000861379/0800   fax: 257 922 040 
  web: www.praha16.eu 

 

  MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 

  ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 

  ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY 

  A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

  ODDĚLENÍ DOPRAVY 

  

 

   

  

 

 

   

 

Váš dopis zn./ze dne Sp.zn.: 024568/18/OVDŽP/Hm Vyřizuje Praha 

18.12.2018  Č.j.:     024860/18/OVDŽP Havlíček 28.12.2018 

 

 

 

    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 o svobodném přístupu k informacím), na základě žádosti, kterou dne 18. 12. 2018 podal pan 

                        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

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

informace: 

       Průběh řízení po požáru Klubovny zahrádkářského svazu osady – Jarov ze dne 16. 5. 2018: 

- Stavebním úřadem byla provedena kontrola objektu dne 29. 5. 2018, po ohlášení ze dne 28. 5. 

2018. Z kontrolní prohlídky pořízen protokol včetně fotodokumentace. 

- Stavební úřad provedl další kontrolní prohlídku  dne 19. 7. 2018, stav objektu stejný s předešlou 

prohlídkou. 

- Dne 25. 9. 2018 pod č.j. 018689/18/OVDŽP  podal vlastník objektu žádost o zastavení řízení o 

odstranění stavby, z důvodu požáru nemovitosti 

- Doplnění na zastavení řízení a žádost o souhlas s obnovou od vodoprávního úřadu ÚMČ Praha 16 

o udělení souhlasu dle § 17 vodního zákona k obnově objektu stavby klubovny zahrádkářů bylo 

podáno pod č.j. 022859/18/OVDŽP  dne 23.11.2018. 

- Protokol z jednání vodoprávního úřadu ÚMČ Praha 16 a Povodí Vltavy a.s. ze dne 12. 12. 2018, 

na základě písemností předložené žadatelem. 

- S vlastníkem objektu nebyla vedena žádná řízení o případné pokutě za porušování stavebního 

zákona, bylo vedeno řízení o odstranění stavby, které bylo následně Odvolacím orgánem, OST - 

MHMP zrušeno a vráceno k novénu projednání. 
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Do podkladů vedených řízení lze nahlédnout v kanceláři, v budově detašovaného pracoviště ÚMČ 

Praha 16 – Radotín, odbor výstavby, na adrese Zbraslavské nám. 464, Praha 5 – Zbraslav. 

Kopie projektové dokumentace neúčastníkovi řízení podle zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu 

k informacím se může poskytnout jen se souhlasem pořizovatele dokumentace nebo vlastníka stavby. 

 

                                                                                      Ing. Lenka Böhmová 

                 vedoucí odboru 

  

 

 

 

 

 

Obdrží: 
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