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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR KANCELÁŘ
TAJEMNÍKA

Váš dopis zn.

Naše značka
150/106/2019/Z

Vyřizuje/linka

Praha

Ing. Tereza Veselá / 297

16. 12. 2019

Částečné poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů
xxxxxxxxxxxx,
Odbor kancelář tajemníka Úřadu městské části Praha 4, jako povinný subjekt podle ustanovení § 2
odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
(dále jen „InfZ“), obdržel dne 22. 11. 2019 prostřednictvím datové schránky Úřadu městské části
Praha 4 pod ID zprávy 728866446 Vaše podání nazvané „Žádost o poskytnutí informace podle zákona
o svobodném přístupu k informacím“, které eviduje pod čj. 150/106/2019, v rámci kterého žádáte
o poskytnutí informace dle InfZ, v přesném znění žádosti:
„…, žádá městskou část Praha 4 (dále jen „Povinný subjekt“) o poskytnutí následujících informací
souvisejících s odpojováním staveb od systému centrálního zásobování teplem na území městské části
Prahy 4, popřípadě s rozhodováním posuzujícím důvody nepřipojení nových staveb k tomuto systému:
I.

II.

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).
V kolika případech došlo k 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).

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

II.

kopie deseti (10) posledních (z hlediska data jejich vydání) pravomocných stavebních 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, 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
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
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ve věci samé bylo podáno odvolání, prosíme taktéž o zaslání rozhodnutí odvolacího správního
orgánu.“
(dále jen „žádost“)
Vzhledem k tomu, že si vyřízení Vaší žádosti vyžádalo vyhledání a sběr objemného množství
oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti, prodloužil povinný subjekt
dle ustanovení § 14 odst. 7 písm. b) InfZ lhůtu pro vyřízení Vaší žádosti do 17. 12. 2019.
Úřad městské části Praha 4 jako povinný subjekt dle ustanovení § 2 odst. 1 InfZ Vám na základě
podkladů a informací sdělených Odborem stavebním Úřadu městské části Praha 4 k Vaší žádosti
sděluje následující:
Ad I. Rok 2017
rok 2018
rok 2019

– vydáno 5 rozhodnutí,
– vydáno 14 rozhodnutí,
– vydána 4 rozhodnutí.

Ad II. Rok 2017
rok 2018
rok 2019

– zamítnuto 0,
– zamítnuto 0,
– zamítnuto 0.

Ad III. „Kopie 10 posledních (z hlediska data jejich vydání) pravomocných stavebních povolení
nebo souhlasů s provedením ohlášeného stavebního záměru“ Vám povinný subjekt poskytne
po provedení úhrady nákladů za poskytnutí informace (dle Oznámení o výši úhrady nákladů
za poskytnutí informace podle ustanovení § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ze dne 16. 12. 2019 čj. 150/106/2019/O).
Ad IV. Žádné rozhodnutí vydáno nebylo.

S pozdravem

JUDr. Jan Lípa
Právník Odboru kancelář tajemníka
Úřad městské části Praha 4
(podepsáno elektronicky)
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