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DATUM: 2. 3. 2022    

 

Věc: Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Dne 16. 2. 2022 byla Úřadu městské části Praha 15 doručena Vaše žádost o poskytnutí 

informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkajících se 

autobazaru v Pražské ulici na pozemku parc. č. 1740/1 v k.ú. Hostivař. Konkrétně požadujete 

odpovědi na následující otázky: 

  
1) Jak je možné, že je autobazar stále v provozu? Co udělal povinný proto, aby byla stavba již 

odstraněna?  

2) Vydal povinný rozhodnutí o zákazu používat stavbu? Pokud ne, tak proč ne?  

3) Již bylo alespoň zahájeno řízení o odstranění stavby? Jaký je jeho průběh?  

4) Stavebník po celou dobu existence stavby ignoroval povinný podíl zeleně. Jak povinný toto 

plnění kontroloval a jak stavebníka za jeho neplnění postihl?  

5) V případě, že povinný prodloužil příslušná povolení, žádáme o poskytnutí těchto rozhodnutí 

včetně všech podkladů k tomuto rozhodnutí.  

 
K výše uvedené žádosti Vám na základě vyjádření odboru stavebního Úřadu městské části Praha 15 

sdělujeme k jednotlivým bodům žádosti následující: 

 

ad 1) Stavební úřad není příslušný ke kontrole provozu autobazaru. Stavební úřad nemá 

v současné době právní titul k odstranění stavby autobazaru. 

ad 2) Stavební úřad nevydal žádné rozhodnutí o zákazu užívání stavby, jelikož nemá  k tomu 

právní titul. 

ad 3) Nebylo zahájeno řízení o odstranění stavby. 

ad 4) Splnění podmínky podílu zeleně stavební úřad zkoumá v rámci kolaudačního řízení, kdy 

toto bylo splněno, následně stavební úřad takovouto povinnost nemá.  

ad 5) Stavební úřad neprodloužil příslušná povolení. 

 
 

S pozdravem 

 

         OTISK RAZÍTKA 

Mgr. Aleš Cejnar, MPA 

   tajemník Úřadu městské části Praha 15 

(podepsáno elektroniky) 
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