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Městská část Praha 13 V Praze dne 09.06.2017 
Úřad městské části Praha 13 
podatelna – informace pro veřejnost 
Sluneční náměstí 2580/13 
Praha 5 
158 00 

 

 
 

datová schránka ID:  zv6bsur 
e-mailová adresa: epodatelna@p13.mepnet.cz 

 

Zasláno datovou zprávou do datové schránky ÚMČ Praha 13 a v kopii e-mailem se zaručeným 
elektronickým podpisem do jeho elektronické podatelny. 

 
 
 
 
 

Věc: Žádost č. 05/2017 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o zjištění stavu 
pozemků v k.ú. Stodůlky obec hl.m.Praha na LV č. 13073 vedeném u KÚ pro 
hl.m.Prahu, KP Praha 

 
 
 
 
 

Vážení, 
 

 
 

Dovolte nám prosím, abychom na Vás - Městskou část Praha 13, Úřad městské části Praha 13, (ÚMČ 
Praha 13) - ve smyslu ust. § 13 odst. 1 a ve smyslu § 14 odst. 2 a 3 zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, (InfZ), obrátili s žádostí o zaslání následující informace, která se 
týká zjištění stavu dále blíže určených pozemků zapsaných pro k.ú. Stodůlky, obec hl.m.Praha na LV 
č. 13073 vedeném u Katastrálního úřadu pro hl.m.Prahu, Katastrální pracoviště Praha. 

 
Zde  upozorňujeme  povinný  subjekt,  že  jmenovitě  se  jedná  o  pozemky  parcelní  číslo,  (dále  jen 
„Pozemkové parcely“), v následujících třech (3) lokalitách k.ú. Stodůlky: 

 
1. Pozemky ulice Běhounkova: 

 
2780/491, o výměře 1032 m², druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, 
2780/492, o výměře 822 m², druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, 
2780/493, o výměře 138 m², druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, 
2780/494, o výměře 183 m², druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, 

 
2. Pozemky Centrální park Stodůlky: 

 
2010/168, o výměře 881 m², druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: zemědělský půdní fond, 
2010/171, o výměře 1165 m², druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: zemědělský půdní fond, 
2010/204, o výměře 845 m², druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, 
2126/6, o výměře 2332 m², druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, 
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2126/8, o výměře 28 m², druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, 
2126/9, o výměře 1 m², druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, 

 
2. Pozemky u ulice Ovčí hájek: 

 
2860/209, o výměře 1001 m², druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, 
2860/217, o výměře 942 m², druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, 
2860/218, o výměře 11 m², druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, 
2860/219, o výměře 6 m², druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, 
3063/4, o výměře 1350 m², druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, 

 

 
 

Konkrétně zde žádáme o informaci, zda a které Pozemkové parcely jsou či nejsou veřejným 
prostranstvím ve smyslu ust. § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 

 

 
 

Ve smyslu ust. § 6 odst. 2, ust. § 13 odst. 1, § 14 odst. 2, 3, 5 písm. d) InfZ požadujeme, aby povinný 
subjekt ÚMČ Praha 13 nám ve vztahu ke všem pozemkům zapsaných pro k.ú. Stodůlky, obec 
hl.m.Praha na LV č. 13073 vedeném u Katastrálního úřadu pro hl.m.Prahu, Katastrální pracoviště 
Praha poskytl a zaslal sledovanou informaci přímým způsobem. 

 
Informaci prosíme poslat v elektronické podobě e-mailem do naší datové schránky, a nebude-li to 
možné, pak elektronickou poštou na e.mailovou adresu (popř. při vyšším objemu dat 
přes http://www.uschovna.cz či poštou na CD/DVD). 

 

V případě placení finančních nákladů za poskytnutí informací nám dle ust. § 17 odst. 3 zákona 
č. 106/1999 Sb. prosím datovou zprávou nebo elektronickou poštou sdělte, kolik tyto náklady budou 
činit, a uveďte návrhy, jakým způsobem bude možné efektivně provést placení a převzetí žádaných 
informací (upřednostňujeme platbu bankovním převodem a převzetí datovou zprávou). 

 
Děkujeme za kladné vyřízení v termínu do 15 dní od obdržení žádosti, tj. do 26.06.2017. 

 
Prosíme o potvrzení přijetí této žádosti datovou zprávou do naší datové schránky nebo elektronickou 
poštou na naši e.mailovou adresu. 

 
Děkujeme Vám za Vaši spolupráci. 

S úctou 
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Doručení této podepsané zprávy prosím neprodleně potvrďte v souladu s ust. § 2 odst. 5 Vyhlášky MI ČR 
č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách. 
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Městská část Praha 13 
Úřad městské části 
Odbor stavební 
Oddělení výstavby 

     
 

SPIS. ZN.: STAV 32135/2017/GS 
Č.J.: P13-32138/2017 
ARCHIV : 
VYŘIZUJE: 
TEL.: 
FAX: 
E-MAIL: 

Mgr. Gabriela Strejčková 
235 011 232 
235 011 438 

 

 
V Praze   21.6.2017 

 
 
 
 
 

Věc: žádost podle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů – sdělení o odložení žádosti podle § 14 odst. 5 pís. c) zákona 

 
 

Městská část Praha 13, Úřad Městské části Praha 13 obdržel Vaši žádost o poskytnutí informace dle zák. 
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), o 
poskytnutí informací: zda a které pozemkové parcely jsou či nejsou veřejným prostranstvím ve smyslu 
ust. § 34 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích. 

 
 

Podle §2 odst. 1 „InfZ“ jsou povinné subjekty, mezi které náleží i městské části hl. m. Prahy jako územní 
samosprávné celky, povinny poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Vzhledem k tomu, že 
problematika veřejných prostranství nenáleží do působnosti Městské části Praha 13, nevztahuje se Vámi 
požadovaná informace k působnosti Městské části Praha 13. Z tohoto důvodu Městská část Praha 13 
podle § 14 odst. 5 pís.c) „InfZ“ Vaši žádost o informaci odkládá. Pro úplnost dodáváme, že veřejná 
prostranství vymezuje vyhl. hl. m. Prahy , pro bližší informace proto doporučujeme obrátit se na Hl. m. 
Prahu. 

 
 

Pokud s uvedeným způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete na postup Městské části Praha 13 
podat stížnost podle § 16a „InfZ“. Stížnost můžete podat u Úřadu Městské části Praha 13 do 30 dnů ode 
dne doručení tohoto sdělení (§ 16 odst. 3 pís. a) Inf.Z). O stížnosti bude rozhodovat Magistrát hl. m. 
Prahy. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ing. Tomáš Círus 
vedoucí odboru stavebního 
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