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Věc: Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Dne 8.6.2018 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 níž žádáte „o zpřístupnění informace, zda stavby:
a) rozestavěné budovy nacházející se na pozemku parc. č. 82 v katastrálním území
Štěrboholy, obec Praha, zapsaném na LV č. 3 vedeném Katastrálním úřadem pro
hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha a
b) zdi nacházející se na pozemku parc. č. 82 v katastrálním území Štěrboholy, obec
Praha, zapsaném na LV č. 3 vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu,
Katastrální pracoviště Praha a pozemku parc. č. 80/1 v katastrálním území
Štěrboholy, obec Praha, zapsaném na LV č. 1150 vedeném Katastrálním úřadem pro
hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha
byly na shora uvedené pozemky umístěny v souladu se stavebním zákonem, tj. zda jejich
stavebníci disponují potřebným povolením / souhlasem stavebního úřadu, a v případě že ano,
kdy byla taková rozhodnutí stavebního úřadu vydána.
V případě, že byla stavebním úřadem vydána nějaká rozhodnutí ve vztahu k uvedeným
stavbám, dovoluji si požádat o zaslání jejich kopií.“
K uvedené žádosti Vám sdělujeme na základě vyjádření odboru stavebního následující:
Stavební úřad na pozemcích parc. č. 80/1 a parc. č. 82 v k.ú. Štěrboholy žádné stavební řízení
nevede, neeviduje žádné povolení, ohlášení nebo souhlas.
Stavební úřad zároveň vyhodnotil Vaší žádost jako podnět, a proto dne 14.6.2018 provedl
kontrolní prohlídku, při které bylo zjištěno, že na pozemku parc. č. 80/1 v k.ú. Štěrboholy se
žádná zeď nenachází a na pozemku parc. č. 82 v k.ú. Štěrboholy se nenachází žádná stavba.
Jako zeď stavební úřad identifikoval prefabrikované betonové oplocení, a to mezi pozemky
parc. č. 82 a parc. č. 84 v k.ú. Štěrboholy ve výšce 1,6 m a na pozemku parc. č. 82 v k.ú.
Štěrboholy prefabrikované betonové oplocení ve výši 2,0 m sousedící s pozemkem parc. č.
415/62 v k.ú. Štěrboholy, které nepodléhá dle § 103 odst. 1 písm. e) bod 14 stavebního
zákona ohlášení ani povolení a dle § 79 odst. 2 písm. f) stavebního zákona ani rozhodnutí o
umístění stavby nebo územnímu souhlasu.
Stavební úřad provedl také kontrolu stavby na pozemku parc. č. 84 v k.ú. Štěrboholy, kde
byla zjištěna stavba z páleného materiálu o půdorysu 6x4 m a výšce 2,5 m, která dle § 79 odst.
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2 písm. o) stavebního zákona nepodléhá rozhodnutí o umístění stavby ani územnímu souhlasu
a dle § 103 odst. 1 písm. e) bod 1 stavebního zákona nepodléhá ohlášení ani povolení. Na
pozemku parc. č. 82 v k.ú. Štěrboholy se rovněž nalézá prefabrikované oplocení ve výšce 2,0
m sousedící s pozemkem parc. č. 415/62 v k.ú. Štěrboholy, které nepodléhá dle § 103 odst. 1
písm. e) bod 14 stavebního zákona ohlášení ani povolení a dle § 79 odst. 2 písm. f) stavebního
zákona rozhodnutí o umístění stavby nebo územnímu souhlasu.

S pozdravem

Mgr. Aleš Cejnar, MPA
tajemník Úřadu městské části Praha 15
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