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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 – odbor stavební obdržel další Vaše podání ze dne 1.6.2017 a
14.6.2017, týkající se stavby „hokejbalové hřiště – ZŠ Křimická“ na pozemcích parc. č.
523/295, 523/197, 523/303 v k.ú. Horní Měcholupy, Praha 10, nazvané „Opakovaný podnět
č. 201709 k zahájení řízení o správním deliktu a k výkonu rozhodnutí o uložení zákazu užívání
stavby“ a „Opakovaný podnět č. 201710 k zahájení řízení o správním deliktu a k výkonu
rozhodnutí o uložení zákazu užívání stavby“, součástí každého jednotlivého podnětu je i
žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
V uvedených žádostech požadujete poskytnutí následujících informací, a to v době od
31.5.2017 (podnět č. 201709) a od 1.6.2017 (podnět č. 201710):
- Jaké kroky stavební úřad učinil v návaznosti na jemu v minulosti dodané informace o
neoprávněném užívání Stavby, aby takovému porušování právních předpisů zabránil?
- Byla stavebním úřadem provedena šetření? Pokud ano, jaká a s jakým výsledkem?
- Žádám o poskytnutí veškerých dokumentů (zpráv, rozhodnutí, sdělení, dopisů atp.),
které se týkaly prošetřování shora uvedených skutečností.
- Jaký je aktuální stav příslušných šetření? Došlo k zahájení nějakého správního řízení?
Pokud ano, kdy a jakého? Jaký je jeho aktuální stav?
- Byla věc postoupena jiným orgánům? Pokud ano, jakým a z jakých důvodů?
Uvedené žádosti byly postoupeny v souladu s vnitřními předpisy k přímému vyřízení
Kanceláři úřadu a tajemníka.
Na základě vyjádření odboru stavebního Úřadu městské části Praha 15 Vám sdělujeme ke
shora uvedeným žádostem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, následující.
V době od 31.5.2017 provedl stavební úřad na místě stavby několik kontrolních prohlídek, a
to dne 31.5.2017, dne 19.6.217 a 20.6.2017. O výsledku kontrolní prohlídky ze dne 31.5.2017
jsme Vás již informovali a poskytli jsme Vám také kopii zápisu o této kontrolní prohlídce, a
to v odpovědi ze dne 5.6.2017. Dále jsme Vám poskytli informace o tom, že výše uvedený
zápis byl předán k dalšímu správnímu řízení.
Uvádíme, že odpovědi na předchozí podání označená čísly 201707 a 201708 Vám byly
zaslány dopisem ze dne 5.6.2017.
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V době od 1.6.2017 vykonal stavební úřad na místě předmětné stavby další kontrolní
prohlídku, o jejímž výsledku byl sepsán zápis. Na místě bylo zjištěno, že uvedená stavba není
užívána. Kopii zápisu z této kontrolní prohlídky Vám zasíláme v příloze této odpovědi.
Stavební úřad pod č.j. 30725/2017/OST/VJe ze dne 21.6.2017 zahájil se spolkem HBC
Hostivař opakované správní řízení pro porušení ustanovení § 180 odst. 1 písm. j) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, neboť při kontrolní prohlídce konané dne 31.5.2017 stavební úřad zjistil, že na
pozemku parc. č. 523/295 v k.ú. Horní Měcholupy, při ulici Křimická, Praha 10 – Horní
Měcholupy je užívána nepovolená stavba nazvaná „Hokejbalové hřiště – ZŠ Křimická“.
Obdobné zjištění učinila dne 23.4.2017, 24.4.2017, 6.5.2017, 13.5.2017, 15.5.2017 a
16.5.2017 Policie České republiky, Obvodní ředitelství Praha IV, místní oddělení Hostivař.
Z výše uvedeného vyplývá, že stavební úřad v dané věci činí příslušné úkony v souladu
s právními předpisy a rozhodně není nečinný.

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

Příloha:
Kopie zápisu o kontrolní prohlídce stavby ze dne 19.6.2017 a 20.6.2017
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