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Věc: Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Dne 27.4.2018 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, v následujícím znění:
„Obracíme se na Vás s dotazem ohledně stavebních aktivit AutoESA a.s. (dříve Autocentrum
ESA a.s.), IČ: 256 27 538, 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 1“) a CRUITHNE a.s., IČ: 060 71 228, se sídlem náměstí 14. října 1307/2, Praha
5 – Smíchov, PSČ 150 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedené m u Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 22462 (dále jen „Stavebník 2“, stavebník 1 a Stavebník 2 dále jen
jednotlivě jako „Stavebník“ nebo společně jako „Stavebníci“) na části pozemku parc. č.
435/24 v katastrálním území Štěrboholy v Praze 10 při ulici K učilišti (dále jen „Pozemek“).
Stavebníci na Pozemku bez povolení vybudovali a provozují 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 byly Stavebníkům nebo jiné osobě ve správním nebo jiném
obdobném řízení uloženy sankce za užívání nepovolené Stavby nebo sankce za jiná
porušení zákona v souvislosti s aktivitami Stavebníků na Pozemku, a v jaké výši;
2. zaslání kopií výše uvedených pravomocných rozhodnutí;
3. zaslání informace, zda je u Vašeho nebo nadřízeného stavebního úřadu nebo u jiného
(např. živnostenského) úřadu vedeno jakékoli další řízení, jehož předmětem je uložení
sankcí Stavebníkům za užívání nepovolené stavby nebo za jiná porušení zákona
v souvislosti s aktivitami Stavebníků na Pozemku.“
K Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:
Stavebníkovi byla uložena pokuta dne 3.12.2013 ve výši 19 000,- Kč, dne 21.12.2015 ve výši
5 000,- Kč a dne 22.6.2016 ve výši 5 000,- Kč.
Kopie pravomocných rozhodnutí, jímž stavební úřad uložil výše uvedené pokuty, Vám
zasíláme v příloze této odpovědi.
Dne 27.4.2018 stavební úřad provedl kontrolní prohlídku, při níž zjistil užívání části
nepovolené stavby odstavného parkoviště.
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V současné době neprobíhá žádné správní řízení ve věci uložení sankcí Stavebníkům
v souvislosti s porušením právních předpisů.
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