
 

 

Úřad městské části Praha 21

Odbor stavební úřad

Staroklánovická 260

190 16 Praha 9

Spis. Zn. SZ/UMCP21/10385/2020/2

C.j. UMCP21/lO385/2020/KT/Zah

Věc: Doplnění žádosti o poskytnutí informací —

stavba zpevněnýchploch na pozemku parc. č. 1297/6 katastrální území Běchovice

Vážení,

Dne 16.7.2020 jsem Vašemu úřadu zaslal mou žádost o sdělení ve věci zpevněných ploch na pozemku parc. č.

1297/6 v katastrálním území Běchovice vsousedství mých pozemků. Obdržel jsem Vaši odpověď ze dne

30.7.2020, v níž se mimojiné uvádí:

Z dostupných podkladů a prohlídky na místě bylo zjištěno, že se jedná o plochu spadající pod ust. § 703,

odst. 7, písm. e), pol. 77 a následně pod § 80, odst. 3, písm. b) zákona č. 783/2006 Sb. v platném znění:

„odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy do 300 m2, které neslouží pro skladování

nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí",

které nevyžadují územní rozhodnutí ani územní souhlas.

Ze zaměření v katastru nemovitostí však vyplývá, že zpevněná plocha má velikost přibližně 1277 m2. Část této

zpevněné plochy je veřejně přístupná a část je za oplocením, tedy přístupná pouze po zpřístupnění vlastníkem

pozemku.
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Stavba zpevněné plochy tedy rozhodně nespadá Vámi uvedeného §103. Dovoluji si Vás tedy tímto opětovně

vyzvat k zahájení řízení o odstranění stavby, případně o provedení místního šetření, kterého bych se

zúčastnil a při kterém by byla plocha skutečně zaměřena.

V opačném případě podám na nečinnost Vašeho úřadu stížnost u nadřízeného orgánu, neboť z nečinnosti Vašeho

úřadu v této věci mám špatný pocit, že záměmě tolerujete a dokonce i pokrýváte nelegální stavby v místě.

Současně si tímto dovoluji požádat, abych byl o zahájení případného řízení informován.

Požadované informace zašlete, prosím, v Zákonem stanovené lhůtě patnácti (15) dnů ode dne přijetí žádosti v

elektronické podobě do datové schránky Žadatele, případně poštou na níže uvedenou adresu. Žadatel trvá na

přímém poskytnutí všech požadovaných informací, a to i pokudjiž byly zveřejněny.
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ZE DNE: 24.08.2020

NAŠE ČJ.: UMCP21/12127/2020/KT/Zah

SPlS. ZN.: SZ/UMCP21/12127/2020/2

VYŘIZUJE: Markéta Zahradníková

TEL.: 281012967

E-MAIL: marketazahradnikova©praha21.cz

DATUM: 03.09.2020

Véc: Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.. o svobodném

přístupu k informacím

Úřad městské části Praha 21, se sídlem Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 — Újezd nad Lesy,

jakožto povinný subjekt, obdržel dne 24.08.2020 pod č.j. UMCP21/12127/2020 Vaší žádost o

poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen „|an"), kterou evidujeme pod číslem 63/20, týkající se

informací souvisejících se stavbou zpevněných ploch na pozemku parc. c. 1297/6 k.ú.

Běchovice.

K Vaší žádosti Vám sdělujeme:

K Vašemu dotazu správní orgán uvádí, že trvá na znění odpovědi ve stejné věci, která Vám

byla zaslána pod č.j. UMCP21/10385/2020/KT/Zah ze dne 30.07.2020.

Citace odpovědi č.j. UMCP21/10385/2020/KT/Zah ze dne 30.07.2020:

,, 7) Zda bylo vydáno stavební povolení a kolaudační rozhodnutí (souhlas) ke stavbě nějaké části

zpevněné plochy na pozemku parc. Č. 1297/6, k.ú. Běchovice.

Z dostupných podkladů a prohlídky na místě bylo zjištěno, že sejedná o plochu spadající pod

ust. § 103, odst. 1, písm. e), pol. 17 a následně pod § 80, odst. 3, písm. b) zákona č. 183/2006

Sb. v platném znění: „odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy do 300

mz, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které

mohou způsobit znečištění životního prostředí", které nevyžadují územní rozhodnutí ani

územní souhlas.
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2) Pokud nebylo ke stavbám zpevněných ploch vydáno žádné povolení, zda bylo s vlastníkem

pozemku parc. č. 7297/6, případně sjiným stavebníkem zahájeno řízení o povolení, či o

odstranění těchto staveb.

Žádné řízení s vlastníkem pozemku ani sjiným stavebníkem zahájeno nebylo."

S pozdravem

 

Ing. Šárka Zátková

Tajemnice ÚMČ Praha 21
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