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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů

Úřad městské části Praha 9 obdržel žádost o poskytnutí informace, dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou dne 29.09.2022 podal PB
SCOM s.r.o., IČO 25397087, se sídlem Radniční č.p. 28, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1 (dále
jen „žadatel“), ve které požaduje poskytnutí těchto informací:

1) „Vydává Vaše obec (obecní úřad, stavební úřad) rozhodnutí o odstranění stavby?
2) V případě kladné odpovědi na výše uvedený dotaz žádáme o poskytnutí kopie první stránky

rozhodnutí o odstranění stavby vydaných podle § 128 odst. 4 a § 129 stavebního zákona od
1.2.2022 doposud.

3) Sdělení informací o probíhajících řízeních o odstranění stavby, jejichž výsledkem má být
vydání rozhodnutí o odstranění stavby, zejména pak údaje o nemovitostech, kterých se
projednávané odstranění týká.

4) Sdělení informací o podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu“.

Na základě provedeného šetření v údajích vedených odborem výstavby a územního rozvoje, Úřadu
městské části Praha 9, jako stavebním úřadem příslušným podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon")
a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších
předpisů, poskytuje požadovanou informaci:

- k bodu 1) – odbor výstavby a územního rozvoje, Úřadu městské části Praha 9, vydává rozhodnutí
o odstranění stavby,

- k bodu 2) – kopie první strany vydaných rozhodnutí v požadovaném období, tvoří nedílnou
přílohu tohoto poskytnutí informací,

- k bodu 3) – probíhající řízení o odstranění stavby, jejichž výsledkem má být vydání rozhodnutí o
odstranění stavby (údaje o nemovitostech) tj. řízení dle § 128 stavebního zákona, kde se
předpokládá, že výsledkem bude vydání rozhodnutí o odstranění stavby:

 soubor stávajících staveb v areálu – rezidenční areál Triangl Hloubětín, Praha 9 -
Hloubětín, při ulici Poděbradská, na pozemcích parc. č. 1642/11, 1640/12, 1640/11,
1640/10, 1630/2, 1639, 1640/1, 1640/11, 1642/7, 1642/8, 1642/10, 2553/5, 2597/3 v
katastrálním území Hloubětín,

 bývalý hospodářský objekt, na pozemku parc. č. 328/1 v katastrálním území Hrdlořezy,
Praha 9, Českobrodská 3/17, Praha 9,

 rozvodna NN a VN na pozemku č. parc. 888/4 k. ú. Vysočany a administrativní budova
na pozemku č. parc. 888/5 v k. ú. Vysočany,

 garáž u rodinného domu č.p. 580 v ul. Pod Krocínkou, Praha 9 - Vysočany, Praha,
Vysočany č.p. 580, Pod Krocínkou 3, na pozemku parc. č. 1277, 1278 v katastrálním
území Vysočany,

 u zahájených řízení dle § 129 stavebního zákona nelze předjímat, zda výsledkem
bude vydání rozhodnutí o odstranění stavby,
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- k bodu 4) – odbor výstavby a územního rozvoje, Úřadu městské části Praha 9 eviduje
v uvedeném období toto ohlášení záměru odstranit stavbu podle § 128 stavebního zákona:

 stavba pro reklamu, na pozemku parc. č. 559 v katastrálním území Vysočany.
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