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Poskytnutí informace

Úřad městské části Praha 9, odbor Výstavby a územnilio rozvoje, jako Věcně a místně příslušný správní

orgán podle ustanovení § 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 vyhl. hl.m. Prahy č. 55/2000 Sb., kterou se

vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, podle § 15 odst. 1 zák.č: 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, rozhodl o žádosti—bydlištěm

(dále jen „žadatel“), o informace, která byla doručena dne 11.

2. 2020 tak, Žadateli poskytuje V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. (1) zákona tyto informace:

Žádná ze Žadatelem požadovaných listin pod body a) až e) žádosti se V archivu stavebniho úřadu

nedochovala. V archivu se nedochovala ani dokumentace vztahující se budově, jejíž je zídka součástí.

Z uvedeného důvodu V roce 2002 podal Vlastnik budovy žádost o vydání potvrzení dle ust. § 104 tehdy

účinného stavebmlio zákona. V souladu sust. § 104 odst. 1 zák. č. 50/1976 Sb., zákona o územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon) účinného ke dni podání žádosti platilo, že: „Nejsou—li

zachovány doklady (především ověřená dokumentace), z nichž by bylo možno zjistit účel, pro který byla

staVba povolena, platí, že staVba je určena k účelu, pro který je svým stavebně technickým uspořádáním

vybavena. Jestliže vybavení stavby nasvědčuje několika účelům, má se za to, že stavba je určena k účelu,

ke kterému se užívá bez závad.“

Stavební úřad dne 9.7.2002 předmětné potvrzení zuvedeného důvodu vydal. Stavba zídky byla dle

stavebním úřadem ověřené dokumentace součástí stavby budovy. Zídka i budova byly povoleny a jsou

užívány V souladu s obecně závaznými předpisy.

Stavební úřad zasílá dle požadavku pod bodem f) přílohou dokumentaci vztahující se

k předmětné zídce.

Ing. Mgr. Karel horejš
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