
Úřad městské části Praha 13

Sluneční náměstí 2580/13

158 00 Praha 5 - Stodůlky

Věc: Žádost o informace -- záhadný podzákonný právní předpis, oznámení
záměru, souhlasy sousedů, stanovisko HZS

Vážení,

na základě žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. jsem od Vás
obdržel mimo jiné písemnost s č.j.

P13-30800/2016

nazvanou

"SOUHLAS

S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU",

která na str. 2 odkazuje na záhadný, mně neznámý a možná dokonce
neexistující právní předpis.

Tuto písemnost zasílám pro přehlednost v příloze.

K záhadnému právnímu předpisu:

Jsou mi známé některé zákonné a podzákonné právní předpisy, např.
vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb. o technických
požadavcích na stavby (včetně novelizací).

Jsou mi známy i vyhlášky a nařízení hl. m. Prahy uvedené v oficiálním seznamu
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/vyhlasky_a_narizeni/uplna_zneni_pravnich_predpisu_hl_m_prahy/s
tavebni_predpisy.html
tj. nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné
požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním
městě Praze (pražské stavební předpisy), nařízení č. 20/2004 Sb. hl.
m. Prahy, o stavební uzávěře Masarykova nádraží, obecně závazná
vyhláška č. 6/2002 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu
zóny Anenská, nařízení č. 14/2001 Sb. hl. m. Prahy, o stavební uzávěře
pro trasy městské kolejové dopravy, obecně závazná vyhláška č. 33/1999
Sb. hl. m. Prahy, o stavební uzávěře ve velkých rozvojových územích
hlavního města Prahy, obecně závazná vyhláška č. 32/1999 Sb. hl. m.
Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města
Prahy.

Není mi však známa "vyhláška č. 268/1009 Sb. hl. m. Prahy", nepodařilo
se mi ji nikde dohledat a vzhledem k letopočtu u čísla vyhlášky (1009)
mám vážné pochybnosti, zda tato vyhláška byla před více než 1000 lety
opravdu vydána a zda měla veřejná správa na území dnešní Prahy v raném
středověku vůbec obdobnou formu jako dnes.

Pro objesnění záhady proto žádám Úřad městské části Praha 13 o
poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím:



1) Existuje "vyhláška č. 268/1009 Sb. hl. m. Prahy" a jaký má vztah ke
stavebnímu řízení č.j. P13-30800/2016?

2) Pokud "vyhláška č. 268/1009 Sb. hl. m. Prahy" neexistuje, neměla by
zmínka o neexistující vyhlášce odstraněna nebo opravena? Jak by měla
vypadat opravená verze dokumentu?

3) Kdy a jakou formou obdrželi nebo obdrží opravený dokument "SOUHLAS
S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU" účastníci řízení?

4) Pokud byli účastníci řízení nesprávně poučeni, nabyl "SOUHLAS S
PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU" právní moc?

5) Je platný další bod "Poučení" v předmětné písemnosti, který ukládá
stavebníku "oznámit záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů
předem"? Pokud ano, žádám dle zákona č. 106/1999 Sb. o kopii tohoto
oznámení.

6) Přiložený dokument "SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO
ZÁMĚRU" odkazuje na předložené doklady, mj. "souhlasy sousedů na
situačních výkresech" a "stanovisko HZS hl. m. Prahy č.j.
HSAA-5000-3/2016". Vzhledem k předchozím špatným zkušenostem s rodinou

účastníků řízení, že byli uvedeni v omyl) žádám
dle zákona č. 106/1999 Sb. o kopie zmíněných "souhlasů sousedů na
situačních výkresech" a "stanoviska HZS hl. m. Prahy č.j.
HSAA-5000-3/2016"

S pozdravem
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V Praze   22.7.2019 
 
 
 
 
 

Věc: Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 pís. c) zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k 
informacím 

 
 

Městská část Praha 13, Odbor stavební (dále jen „povinný subjekt“) jako věcně a místně příslušný orgán 
podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen 
„zákon“), ve věci žádosti  (dále jen 
„žadatel“), o informace, která byla doručena dne 19.7.2019, žadateli poskytuje v souladu s ustanovením § 
14 odst. 5 pís. d) zákona tyto informace: 

 
 

k bodu 1), 2), 3)  žádosti: 
 

V Souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru č. j. P13-308000/2016 byla v poučení 
nesprávně uvedena „vyhláška č. 268/1009 Sb. hl. Prahy“. Správní orgán napravil tuto zřejmou 
nesprávnost sdělením č. j. P13-35493/2019, které bylo zasláno zúčastněným osobám. 

 

k bodu 4) žádosti: 
 

Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru obecně nenabývá právní moc. 

k bodu 5) a 6)  žádosti: 

Požadované dokumenty Vám zasíláme v příloze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Tomáš Círus 
vedoucí odboru stavebního 

 

 
 

Přílohy: 
 

- oznámení o užívání stavby z 6.2.2017 – kopie 
- oprava zřejmých nesprávností č. j. P13-35493/2019 - kopie 
- závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany HZSAX00A03L3 – kopie 
- závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva 

HZSAX008LNUB – HSAA-5000-3/2016 - kopie 
- souhlasy sousedů na situačních výkresech 

mailto:strejckovag@p13.cz
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Obdrží: 
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