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č.j.: MC05 265030/2022                                                                        V Praze dne 5.12.2022 

 

 

 

SDĚLENÍ 

 

Úřad MČ Praha 5, jako povinný subjekt podle § 14 odstavec 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) obdržel dne 

30. 11. 2022 Vaši žádost o poskytnutí informací evidovanou pod č. j. MC05/263536/2022, kterou 

podala JUDr. Iveta Sokolová, advokátka, IČ: 66231221, se sídlem AK Ke kostelu 56, 289 04 

Vrbice, bytem U Stanice 661, 162 00 Praha 6, se sídlem AK Konviktská 291/24, 110 00 Praha 1, 

nar. 28.11.1963, bytem Mládeže 12, Praha 6 (dále jen „žadatel“), týkající se poskytnutí níže 

uvedených informací ve věci doručování písemnosti č.j. MC05 157245/2022 Městské části 

Praha 5, zastoupené starostkou, v řízení vedeném pod sp.zn. MC05/OSU/16940/2022/Kaj před 

Úřadem městské části Praha 5, Odbor Stavební úřad:  

 

„1. kdo za adresáta - kancelář starostky níže určenou zásilku adresovanou na Městskou část, 

zastoupenou starostkou v obálce s dodejkou, která byla součástí obálky obsahující rozhodnutí, 

převzal u adresáta, tedy Městské části Praha 5, u starostky v kanceláři  

2. kdo opatřil rozbalenou kopií první strany rozhodnutí již bez obálky dne 12. 8. 2022 razítkem 

doručeno  

3. kdo udělil pokyn (příkaz) napsaný na této orazítkované kopii první strany rozhodnutí ke způsobu 

vyřízení, tedy kdo nařídil tuto stranu spolu s rozhodnutím předat ještě 12. 8. 2022 již bez obálky a 

bez dodejky zpět na podatelnu pro odbor územního rozhodování“ 

Vážená paní 

JUDr. Iveta Sokolová, advokátka 

Ke kostelu 56 

289 04    Vrbice 

ID DS yg2qhgz 
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Žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. bylo v celém rozsahu vyhověno a poskytnuty následující 

informace: 

 

ad 1 : 

Předmětná písemnost (rozhodnutí č.j. MC05 157245/2022) byla v rámci vymezení kompetencí dle 

Organizačního řádu městské části Praha 5 a Úřadu městské části Praha 5 (dále jen „OŘ“), převzata 

zaměstnancem Odboru územního rozvoje (dále jen „OÚR“), kterýžto odbor je základní 

organizační jednotkou Úřadu městské části (dále jen „ÚMČ“). ÚMČ vystupuje v právních 

vztazích jako orgán městské části Praha 5 (dále jen „MČ“) bez právní osobnosti, kterou ostatně 

nemají ani základní organizační jednotky ÚMČ. OÚR dle OŘ zastupuje MČ jako účastníka 

územních řízení ve smyslu stavebního zákona. OŘ je veřejně přístupný dokument na webových 

stránkách MČ Praha 5 v sekci „Povinně zveřejňované informace -  Organizační struktura“. 

Příslušný zaměstnanec OÚR disponuje pověřovací listinou, kterou je MČ Praha 5, zastoupenou 

starostou pověřen, aby MČ „zastupoval v souladu se správním řádem v územních řízeních, na 

jednáních a řízeních ve věcech územně plánovacích podkladů a územně plánovacích dokumentací 

stavebních a dalších správních či obdobných řízeních, týkajících se umisťování a povolování 

staveb tak, aby vykonával veškeré úkony předpokládané správním řádem a zvláštními právními 

předpisy, aby činil veškeré faktické úkony s tím související, zejména nahlížel do spisů, podkladů 

pro vydání správního rozhodnutí včetně projektové dokumentace, podával námitky, připomínky a 

opravné prostředky a vzdával se jich, to vše i tehdy, je-li podle právních předpisů zapotřebí zvláštní 

plné moci.“ Předmětné pověření je uděleno v rozsahu práv a povinností podle „zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád, v plném znění a zvláštní právních předpisů, zejména zákon č. 183/2006 sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, v plném znění“.  

Distribuce písemnost v rámci ÚMČ je upravena, stejně jako přijímání písemností, ve Spisovém 

řádu ÚMČ, který stejně jako OŘ je vnitřním organizačním předpisem a byl vydán v souladu 

s příslušnými právními předpisy. 

ad 2: 

Razítko s datem 12. 08. 2022 je razítkem podatelny ÚMČ o přijetí spisu na podatelnu od Odboru 

Stavební úřad ÚMČ.  

ad 3: 

Předmětné rozhodnutí nedisponuje žádným pokynem, který by určoval či jinak nařizoval způsob 

vyřízení písemnosti předáním zpět na podatelnu ÚMČ, případně dále na Odbor Stavební úřad příp. 

jiný odbor ÚMČ, jedná se pouze o pracovní poznámku zpracovalete. V rámci interního doručování 

je podatelna pouze místem, pro předávání písemností mezi jednotlivými pracovišti, neboť ÚMČ 

má několik úředních budov.  

 

S pozdravem 

 

 

Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA 

 

 

 


