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Věc: Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Úřad městské části Praha 15 obdržel Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ze dne
11.4.2017, týkající se informací ohledně sdělení názvů a adres subjektů, které jsou účastníky
řízení ve věci vleku pro vodní lyžování na vodní ploše Hostivař.
Uvedená žádost byla postoupena v souladu s vnitřními předpisy k přímému vyřízení
Kanceláři úřadu a tajemníka.
Na základě vyjádření odboru stavebního Úřadu městské části Praha 15 Vám sdělujeme
následující.
Stavební úřad v předmětné věci vede řízení o odstranění stavby v souladu s ustanovením §
129 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Účastníky tohoto řízení jsou
povinný, osoby, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům, na kterých je
odstraňovaná stavba umístěna nebo stavbám na nich, jakož i osoby, které mají vlastnická nebo
jiná věcná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato práva mohou být
odstraňováním stavby přímo dotčena, konkrétně to jsou následující subjekty: HOSTIK s.r.o.,
IČ: 26191521, Wenzigova 1861/7, Nové Město, 120 00 Praha 2; Hlavní město Praha,
Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1; Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 a Městská část Praha 15, Boloňská 478/1, 109 00
Praha 10.
Společnost HOSTIK, s.r.o. požádala stavební úřad o dodatečné povolení stavby. Účastníky
řízení o dodatečném povolení stavby vedeném v souladu s ustanovením § 129 odst. 3 ve
spojení s § 115 stavebního zákona jsou pouze stavebník, vlastník stavby, na níž má být
provedena změna, není-li stavebníkem, vlastník pozemku, na kterém má být stavba
prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním
stavby přímo dotčeno, vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten,
kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být
jejich práva prováděním stavby přímo dotčena, vlastník sousedního pozemku nebo stavby na
něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, ten, kdo má k
sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo
prováděním stavby přímo dotčeno, osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis, pokud
mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních
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předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním rozhodnutí. Z toho důvodu, že
podklady pro posouzení žádosti společnosti HOSTIK, s.r.o. o dodatečné povolení stavby
neobsahovaly mj. projektovou dokumentaci, ze které by byl zřejmý rozsah dotčených
pozemků, stavební úřad vyzval žadatele k doplnění žádosti ve stanovené lhůtě a řízení
přerušil. Okruh účastníků řízení tedy může stavební úřad vymezit až na základě úplných
podkladů pro posouzení dodatečného povolení stavby.

S pozdravem
OTISK RAZÍTKA

Mgr. Aleš Cejnar, MPA
tajemník Úřadu městské části Praha 15
(podepsáno elektronicky)
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