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Věc: Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Dne 10.1.2018 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 (dále jen „InfZ“), v níž požadujete informace „týkající se subjektu
EKOSPOL, a.s., IČ: 63999854 v níže uvedeném rozsahu:
-jmenovitý seznam - jaké stavební projekty společnost projednává na vašem úřadu od
1.1.2015 – současnost, název projektů, počet bytů - velikost projektu, počet BD, příp. výše
zastavěné plochy m2, datum doručení projektů úřadu, datum vyhotovení, osvědčení veškerých
PD
-kdo je oprávněným ověřovatelem PD, autorem, zodpovědným projektantem, projektantem,
architektem, kresličem projednávané osvědčené veškeré projektové dokumentace pro územní
řízení, stavební povolení v období 1.1.2015 - současnost u jednotlivých projektů, celé proj.
dokumentace a dále části architektonicko-stavební textové, výkresové.
- zda je možný náhled do jednotlivých projektů společnosti podaných na váš úřad v období
1.1.2015 – současnost.“
Na základě Vaší žádosti Vám v příloze poskytujeme požadované informace uvedené
v tabulce, která je přílohou této odpovědi. Přiloženou tabulku následně doplňujeme o další
Vámi požadované informace. Společnost EKOSPOL a.s. doručila stavebnímu úřadu projekt
ke stavbě nazvané „Nové Měcholupy VI“ dne 14.1.2014 a ke stavbě nazvané „EKOCITY
Hostivař“ dne 13.3.2015, datum vyhotovení projektové dokumentace ke stavbě Nové
Měcholupy VI je září 2014 a ke stavbě EKOCITY Hostivař 16.10.2014.
Dovolujeme si upozornit na to, že předmětná tabulka Vám již byla zaslána dne 27.2.2017, a to
na základě Vámi podané žádosti o poskytnutí informace podle InfZ ze dne 22.2.2017. Od
února 2017 společnost EKOSPOL, a.s. na stavebním úřadu neprojednává kromě výše
uvedených, žádné nové stavební projekty.
Ohledně Vaší otázky, zda je možný náhled do jednotlivých projektů, uvádíme následující.
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Náhled do jednotlivých projektů společnosti EKOSPOL, a.s. je možný pouze za splnění
podmínek, které stanoví § 38 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“), týkající se nahlížení do spisu. Právo nahlížet do spisu, tedy i
do projektové dokumentace, která je součástí spisu, mají podle § 38 odst. 1 a 2 účastníci
řízení a jejich zástupci a jiné osoby za určitých okolností.
Jelikož nejste účastník řízení, stavební úřad Vám umožní nahlížení do projektové
dokumentace v souladu s ustanovením § 38 odst. 2 správního řádu, pokud prokážete právní
zájem nebo jiný vážný důvod a nebude-li tím porušeno právo některého z účastníků,
popřípadě dalších dotčených osob anebo veřejný zájem.

S pozdravem
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