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Odbor Stavební úřad 
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SDĚLENÍ 

 

 

Úřad městské části Praha 5, Odbor Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "stavební zákon"), a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. 

m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební úřad"), obdržel žádost ve věci poskytnutí 

informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, dne kterou dne 22.11.2022 

podala Ivana Meňhartová, nar. 28.10.1985, Havlíčkovo náměstí 2859/12, 130 00 Praha 3 (dále jen 

„žadatel“). 

 

Obsah žádosti: 

1. V návaznosti na sdělení č. j. MC05 249993/2022, sp. zn. MC05/OSU/63285/2022/No/Koš.1189, 

ze dne 14.11.2022, žádá o zodpovězení otázky, z čeho stavební úřad usuzuje, jak stavební úřad 

komunikoval se stavebníkem informace o kontrolních prohlídkách a zaslání kopií komunikace či 

zápisů z prohlídek, týkající se zpevněné plochy na pozemku č. parc. 1838/3, k. ú. Košíře. 

2. Podává podnět k zahájení řízení o odstranění stavby zpevněné plochy na pozemku č. parc. 

1838/3, k. ú. Košíře. 

 

K žádosti stavební úřad sděluje: 

Byla provedena vizuální prohlídka stavby, a to z veřejného prostranství – ze směru od komunikace 

Naskové a od komunikací v areálu bytového domu „Parvi Cibulka“. Z namátkové kontrolní prohlídky 

stavební úřad nepořídil písemný ani jiný záznam, stejně tak jako z telefonické komunikace, pomocí které 

se na zpevněnou plochu dotázal zástupce stavebníka, paní Hany Wutz. Kopiemi komunikace ani jiný 

záznamy, které by stavební úřad mohl poskytnout žadateli, tedy nedisponuje. 

Vzhledem k tomu, že v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 

k informacím, se povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a 

vytváření nových informací, stavební úřad dále neposkytne informaci na dotaz „z čeho tak usuzuje“, tedy 

jak došel k domněnce, že zpevněná plocha na výše uvedeném pozemku je stavbou, která nevyžaduje 

stavební povolení ani jiné opatření dle stavebního zákona, nicméně žadatele informuje, že jeho podnět na 

zahájení řízení o odstranění nepovolené stavby bere na vědomí a bude dále postupovat ve smyslu 

stavebního zákona.  
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Podle § 5 odst. 3 bude informace také do 15 dnů od poskytnutí zveřejněna způsobem umožňující dálkový 

přístup na webových stránkách MČ Praha 5: https://www.praha5.cz/povinne-zverejnovane-

informace/archiv-poskytnutych-informaci-podle-zakona-c-106-1999-sb/. 

Na žádost žadatele stavební úřad zasílá tuto odpověď e-mailem.  

 

 

 

Ing. Dana Ševčíková 

vedoucí Odboru Stavební úřad 

 

 

 

v zastoupení Ing. Petr Kašpárek 

  

 

 

 

Doručuje se: 

Ivana Meňhartová, ivana.menhartova@gmail.com 

 

 

Za správnost vyhotovení: Bc. Klára Novotná 

Stejnopis: spisy 
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