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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 

Boloňská 478/1, 109 00  Praha 10 

Kancelář tajemníka 

 
 

VÁŠ DOPIS ZN.:     

SPISOVÁ ZNAČKA:     

ČJ.: ÚMČ P15 

59260/2022/OPVZ/MTo 

  

Kverulant.org, o.p.s. 

Ing. Vojtěch Razima, ředitel společnosti  

Pražská 1148 

102 00 Praha 10 

 

e-mail: vojtech.razima@actanonverba.cz  

 

 

VYŘIZUJE: 

TEL.: 

FAX: 

E-MAIL: 

Mgr. Marie Tomanová 

281 003 206 

 

tomanovam@praha15.cz 

 

 

  

     

DATUM: 2. 12. 2022    

 

Věc: Poskytnutí informace a výzva k upřesnění části žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Dne 25. 11. 2022 byla Úřadu městské části Praha 15 doručena Vaše žádost o poskytnutí 

informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), týkající se autobazaru v Pražské ulici na pozemku parc. 

č. 1740/1 v k.ú. Hostivař. Konkrétně požadujete poskytnutí následujících informací: 

 

1) Kopie zápisu z kontrolní prohlídky na místě konané 20. května 2022. 

2) Kopie výzvy k ukončení užívání pozemků a staveb v místě autobazaru z 24. května 2022. 

3) Kopie rozhodnutí o zahájení řízení o odstranění stavby z 25. května 2022. 

4) Jaký je průběh řízení o odstranění stavby? 

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

6) 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) V příloze této odpovědi Vám zasíláme zápis o kontrolní prohlídce stavby ze dne 20. 5. 

2022. V poskytnutém dokumentu jsou v souladu s ustanovením § 8a zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, anonymizovány osobní údaje.  

 

ad 2) Požadovaný dokument nemá stavební úřad k dispozici, jelikož se nachází u nadřízeného 

správního orgánu, tj. Magistrátu hl. města Prahy, odboru stavebního řádu. 

 

Požadované informace v bodech 3) a 4) jsou zmatečné v kontextu již poskytnuté informace ze 

dne 26.7.2022; není zcela jasné, jaká konkrétní informace je požadována. 

Povinný subjekt Vás proto vyzývá podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. b) InfZ k upřesnění bodu 

3) a 4) žádosti. Upřesnění je možno provést stejnou formou, kterou InfZ stanoví pro podání 

žádosti. Pokud žádost v bodě 3) a 4) neupřesníte do 30 dnů ode dne doručení této výzvy, bude 

rozhodnuto o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 

písm. b) InfZ. V případě, že žádost upřesníte, bude Vaše žádost v části bodu 3) a 4) vyřízena 

do 15 dnů ode dne doručení upřesněné žádosti povinnému subjektu.         
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ad 5) Ano 

 

ad 6) Stavební úřad neprodloužil příslušná povolení. 
 

 

 

 

S pozdravem 

 

         OTISK RAZÍTKA 

Mgr. Aleš Cejnar, MPA 

   tajemník Úřadu městské části Praha 15 

(podepsáno elektroniky) 

 

 

 

 

Příloha: 

Zápis o kontrolní prohlídce stavby ze dne 20. 5. 2022 
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