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DATUM: 26. 7. 2022    

 

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

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Dne 15. 7. 2022 byla Úřadu městské části Praha 15 doručena Vaše žádost o poskytnutí 

informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající 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) Již byl zjištěn „skutečný stav věci“, resp., prohlídka na místě?  

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

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

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 informace:¨ 

 

1) Stavební úřad není příslušný ke kontrolám provozu provozoven. Proto není příslušný ani 

ke kontrole provozu autobazaru. 

         Řízení o odstranění stavby byla zahájena dne 25.5.2022, dosud v nich nebylo pravomocně 

rozhodnuto. 

  

2) Kontrolní prohlídka dle ustanovení § 133 a 134 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

“stavební zákon“), proběhla dne 20.5.2022. 

 

3) Vlastníci dotčených pozemků a staveb a jejich uživatel byli vyzváni k ukončení užívání 

těchto pozemků a staveb dne 24.5.2022. Dle příslušných ustanovení stavebního zákona 

je nutné nejprve učinit výzvu, nikoli vydat rozhodnutí. 

 

4) Řízení o odstranění stavby byla zahájena dne 25.5.2022. Řízení o odstranění staveb 

provedených bez opatření stavebního úřadu je ze zákona přerušeno (ustanovení § 129 

odst. 2 stavebního zákona). V řízení o odstranění staveb dočasných, u kterých uplynula 
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doba jejich trvání, probíhá zjišťování stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti 

v rozsahu nezbytném pro zajištění souladu vedení řízení s příslušnými předpisy. 

 

5) Stavební úřad neprodloužil příslušná povolení. Stav již vydaných povolení odpovídá 

stavu v době zaslání odpovědi na Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 2.5.2022   
 

 

 

S pozdravem 

 

         OTISK RAZÍTKA 

Mgr. Aleš Cejnar, MPA 

   tajemník Úřadu městské části Praha 15 

(podepsáno elektroniky) 
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