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Věc: Výzva k doplnění a upřesnění žádosti podle § 14 odst. 5 pís. b) zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Městská část Praha 13, Úřad Městské části, Odbor stavební, obdržel dne 29.6.2020 Vaši žádost o 
poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů  (dále jen „InfZ“).

Vzhledem k tomu, že:

- Vaše žádost neobsahuje Vaše datum narození

- Vaše žádost (2. část týkající se „všech přijatých a vyřizovaných žádostí o povolení vybudování 
nových  komunikací  v katastrálním  území   je  formulována  příliš  obecně  a  tento 
nedostatek brání dalšímu postupu vyřízení Vaší žádosti,

vyzýváme Vás k doplnění Vašeho data narození (§ 14 odst. 2 InfZ) a k upřesnění žádosti (§14 odst.5 
pís.b) InfZ).

Pokud žádost nedoplníte do 30 dnů od doručení této výzvy, bude rozhodnuto o jejím odložení (§ 14 odst. 
5 pís.a) InfZ) . Pokud žádost neupřesníte, bude rozhodnuto o jejím odmítnutí (§ 14 odst. 5 pís. b) InfZ)  
V případě, že žádost doplníte a upřesníte, bude  vyřízena do 15 dnů ode dne, kdy obdržíme její upřesnění 
a doplnění (§14 odst. 5 pís. b) InfZ).

 Ing. Tomáš Círus
vedoucí odboru stavebního
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Věc: Poskytnutí informace podle zák.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Městská část Praha 13, Úřad městské části, odbor stavební (dále jen „povinný subjekt“), obdržel 
dne 26.6.2020 Vaši žádost  o poskytnutí informace dle výše cit. zákona, kterou jste na základě 
výzvy k jejímu upřesnění  a  doplnění  doplnila  dne 10.7.2020. Povinný subjekt  k Vaší  žádosti 
sděluje:

Na odbor stavební Úřadu městské části Praha 13 nebyla podána žádost o stavební povolení ani 
jiný typ žádosti  pro stavbu přístupové komunikace za účelem zajištění  přístupu k pozemkům 
parc. č. 1726/5, 1726/6, 1726/7, 1726/8 či dalším přilehlým pozemkům 

Úřad  městské  části  Praha  13,  odbor  stavební,  jako  speciální  stavební  úřad pro  pozemní 
 

 Ing. Tomáš Círus
vedoucí odboru stavebního
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