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Věc: Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Dne 22.5.2017 byla Úřadu městské části Praha 15 doručena Vaše žádost o poskytnutí
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů v následujícím znění:
„Obracíme se na Vás s dotazem ohledně stavebních aktivit AutoESA a.s. (dříve Autocentrum
ESA a.s.), IČ:25627538, se sídlem Praha 10, K Učilišti 170, PSČ 102 00, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9725 (dále jen
„Stavebník“).
Stavebník je vlastníkem nepovolené stavby na Pozemku p.č. 435/24, v k.ú. Štěrboholy, obec
Praha (dále jen „Pozemek“). Stavebník na Pozemku bez povolení vybudoval a provozuje
odstavnou plochu pro automobily a zákaznické parkoviště (dále jen „Stavba“).
V souladu s ustanovením § 4 a 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, Vás tímto žádáme o:
1. zaslání informace, zda bylo Stavebníkovi nebo jiné osobě po roce 2010 vydáno územní
rozhodnutí nebo stavební povolení nebo jiné obdobné povolení zakládající právo stavět
potřebné k tomu, aby Stavebník nebo jiná osoba mohla provádět stavbu v k.ú. Štěrboholy
na jiném pozemku Stavebníka, než je Pozemek, zejm. na pozemku p.č. 436/3, případně na
dalších pozemcích na tento pozemek navazujících, zejm. na pozemcích p.č. 436/8, p.č.
435/17, p.č. 436/4, p.č. 435/9, p.č. 438/6, p.č. 438/7, p.č. 438/3 a p.č. 438/4, všechny
v k.ú. Štěrboholy;
2. zaslání kopií výše uvedených rozhodnutí;
3. zaslání informace, zda je u Vašeho nebo nadřízeného stavebního úřadu vedeno jakékoli
řízení, jehož předmětem je povolení jakékoli stavby na těchto pozemcích, s výjimkou
Stavby na Pozemku.“
Na základě vyjádření odboru stavebního Úřadu městské části Praha 15 Vám poskytujeme
následující informace:
K bodu 1. a 2. Vám zasíláme kopii územního rozhodnutí ze dne 27.2.2012, č.j.
32792/2010/OÚR/IBa a kopii stavebního povolení ze dne 27.6.2016, č.j. ÚMČ P15
31241/2016/OST/EHa.
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K bodu 3. Vaší žádosti sdělujeme, že stavební úřad v současné době nevede žádné řízení,
které by se týkalo Vámi zde uváděných pozemků. Z činnosti zdejšího stavebního úřadu není
známo, že by nadřízený orgán vedl správní řízení v uvedené věci.

S pozdravem
OTISK RAZÍTKA

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