
Dobrý den,

24.5.2018 Magistrát hlavního města rozhodl svým rozhodnutím Č.j. MHMP 1305358/2017,
že
...
Podle ust. § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu ruší rozhodnutí Úřadu městské části
Praha 13, odboru stavebního, oddělení výstavby ze dne 13. 2. 2017 č.j. P13-65993/2016, sp. zn.
VYS 24979/2016/BM a věc vrací Úřadu městské části Praha 13, odboru stavebnímu, oddělení výstavby
k novému projednání.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím -
Můžete mi podat informaci, jak toto nové projednání probíhá nebo s jakým výsledkem již proběhlo?

Děkuji a jsem  s pozdravem



From: Strejčková Gabriela Mgr. (P13) 
Sent: Thursday, January 03, 2019 9:49 AM
To:
Subject: výzva k doplnění žádosti

      Dobrý den,

Městská část Praha 13, Úřad Městské části Praha 13, Odbor stavební obdržel dne 27.12.2018 Vaši 
žádost o poskytnutí informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. v platném znění o svobodném přístupu 
k informacím („InfZ“). Vzhledem k tomu, že Vaše žádost neobsahuje povinné údaje, vyzýváme Vás 
k doplnění žádosti podle § 14 odst. 5 pís. a) „InfZ“. Doplnění je možné provést stejnou formou, kterou 
zákon o svobodném přístupu k informacím stanoví pro podání žádosti.    

Odbor stavební Úřad Městské části Praha 13 Vás vyzývá k doplnění těchto údajů:
Datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

S pozdravem                                                                                 

Jakákoliv komunikace uvedená v této zprávě, je určena pouze zamýšleným příjemcům. Z této emailové zprávy nevzniká 
osobě/osobám,  jejichž jménem byla odeslána (odesílatel), žádný závazek v souvislosti s uvedeným předmětem zprávy. 
Tato zpráva není ze strany odesilatele příslibem ani nabídkou k uzavření jakékoliv smlouvy, změny stávajícího právního 
vztahu či protinávrhem na jeho změnu, doplnění,  pokud tak ve zprávě nebo jejích přílohách není výslovně uvedeno. 
Odesílatel výslovně trvá na uzavření jakýchkoliv právních vztahů pouze písemnou formou s tím, že veškeré smluvní vztahy 
odesílatele, včetně jejich změn, musí být uzavřeny písemně s podpisy všech účastníků resp. jejich statutárních orgánů  
(popřípadě jejich zmocněnců na základě písemné plné moci)  na téže listině. Jakákoliv jiná forma uzavření smluvního 
vztahu, zejména ústní, elektronická atd. se výslovně vylučuje. Podmínkou přijetí nabídky, resp. uzavření smlouvy je shoda 
na celém jejím obsahu a schválení smlouvy Radou, příp. Zastupitelstvem MČ Praha 13 v souladu se zák.č. 131/2000 Sb., o 
hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů.
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V Praze   3.1.2019

Věc: sdělení informace dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Odbor stavební Úřadu Městské části Praha 13 (povinný subjekt) obdržel dne 27.12.2018 Vaši žádost o  
sdělení informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. v platném znění o svobodném přístupu k informacím, 
která byla na výzvu povinného subjektu doplněna dne 3.1.2019. Předmětem Vašeho dotazu bylo řízení 
vedené pod spis. zn. VYS 24979/2016/MB, resp. jeho průběh a současný stav. 

Magistrát  hl.  m.  Prahy,  Odbor  stavebního  řádu  v rámci  odvolacího  řízení  zrušil  rozhodnutí  Odboru 
stavebního a věc vrátil k novému projednání s tím, že stavební úřad v novém projednání je vázán právním 
názorem odvolacího orgánu. Důvodem zrušení rozhodnutí odvolacím orgánem byla absence některých 
náležitostí  podané  žádosti  (resp.  projektové  dokumentace).  Odbor  stavební  proto  po  vrácení  věci  
usnesením ze dne 6.12.2018 stavební řízení „Stavební úpravy komunikací v obytném souboru Harmonie“ 
přerušil a vyzval stavebníka, aby do 30.6.2019 předloženou žádost doplnil o chybějící náležitosti.  

 Ing. Tomáš Círus
vedoucí odboru stavebního
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