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Datovou schránkou

Městská část Praha 21

Odbor stavební úřad

Staroklánovická 260

190 16 Praha 9

V Praze dne 11. března 2020

Žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu

k informacím

_advokát; se sídlem Praha 1, Truhlářská 1107/13, PSČ 110 00; datum

narození:_;adresa trvalého bydliště:_

(dále jen „Žadatel“), tímto na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), žádá Odbor stavební úřad

Úřadu městské části Praha 21 (dále jen „Povinný subjekt“) o poskytnutí následujících

informací souvisejících s odpojováním staveb od systému centrálního zásobování teplem

na území městské části Prahy 21, Prahy — Koloděje, Prahy —- Klánovice a Prahy -

Běchovicel, popřípadě s rozhodováním posuzujícím důvody nepřipojení nových staveb

k tomuto systému:

I. V kolika případech došlo k vydání pravomocného stavebního

povolení nebo souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru,

v rámci kterých se posuzovalo anebo rozhodovalo o odpojení od soustavy

centrálního zásobování teplem a/nebo umístění jiného zdroje tepla, a to za roky

2017, 2018 a 2019 (s uvedením těchto informací za každý rok samostatně).

II. V kolika případech došlo k pravomocnému zamítnutí návrhu na

vydání stavebního povolení, v rámci kterých se posuzovalo anebo

rozhodovalo o odpojení od soustavy centrálního zásobování teplem a/nebo

umístění jiného zdroje tepla, a to za roky 2017, 2018 a 2019 (s uvedením těchto

informací za každý rok samostatně).

Žadatel dále na základě Zákona žádá Povinný subjekt o poskytnutí následujících

dokumentů:

I. kopie deseti (10) posledních (z hlediska datajejich vydání)

pravomocných stavebních povolení nebo souhlasů s provedením

ohlášeného stavebního záměru, v rámci kterých se posuzovalo anebo

rozhodovalo 0 odpojení od soustavy centrálního zásobování teplem a/nebo

 

1 Dle oficiální webové stránky MČ Praha 21 zajišt'uje tento správní obvod agendu pro MČ Praha —

Koloděje, Praha — Klánovice a Praha — Běchovice.
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vv;

umístění jiného zdroje tepla, přičemz zadné z těchto rozhodnutí/souhlasů by

nemělo být starší než 3 roky. V případě, že proti rozhodnutí ve věci samé bylo

podáno odvolání, prosíme taktéž o zaslání rozhodnutí odvolacího správního

orgánu; a

II. kopie deseti (10) posledních (z hlediska datajejich vydání)

pravomocných zamítnutí návrhu na vydání stavebního povolení, v

rámci kterých se posuzovalo anebo rozhodovalo o odpojení od soustavy

centrálního zásobování teplem a/nebo umístění jiného zdroje tepla, přičemž

žádné z těchto rozhodnutí/souhlasů by nemělo být starší než 3 roky. V případě,

že proti rozhodnutí ve věci samé bylo podáno odvolání, prosíme taktéž o zaslání

rozhodnutí odvolacího správního orgánu.

Doplňující informace

Pro vyloučení jakýchkoli pochybností k výše uvedeným dotazům Žadatel dodává, že:

— dotaz ohledně nahrazení jiným zdrojem tepla směruje na situace, kdy by stavební

úřad rozhodl např. o dodatečném povolení stavby nebo o změně dokončené stavby,

přičemž Dovolená změna stavbv bv spočívala v přechodu již existující stavbv z

centrálního zásobování teplem na alternativní zdroj Mápění (např. na tepelné

čerpadlo či bivalentní zdroj — tepelné čerpadlo s elektrokotli). V tomto kontextu

Žadatel odkazuje na § 77 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve

znění pozdějších předpisů, podle kterého platí, že „změna způsobu dodávky nebo

změna způsobu vytápění může býtprovedena pouze na základě stavebního řízení

se souhlasem orgánů ochrany životního prostředí a v souladu s územní

in,

energetickou koncepc1. ,

- ve vztahu k novým stavbám Žadatele zajímá, zda stavební úřad vydal taková

stavební povolení pro nové stavby, které se sice nacházejí v území, kde stavbu lze

připojit k soustavě CZT, ale jejíž stavební dokumentace již dopředu předpokládá

jiný alternativní zdroj vytápění (a nepočítá tedy s připojením k CZT). Typicky by se

mohlo jednat o novostavbu, která sousedí se stavbami, které jsou připojeny k

soustavě CZT, ale tato novostavba by byla již od začátku projektována (a následně

povolena) s tím, že se na rozdíl od sousedních staveb k soustavě CZT nepřipojí a

bude vytápěna např. pomocí tepelného čerpadla.

Adresa pro doručování a kontaktní údaje

Požadované dokumenty a informace prosím zašlete v Zákonem stanovené lhůtě 15 dnů

ode dne přijetí na následující adresu pro doručování:

- datová schránka Žadatelé IDDS:-

- popř. na adresu Praha 1, Truhlářská 1107/13, PSČ 110 00, jestliže nelze požadované

informace zaslat elektronicky datovou zprávou.
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V případě jakýchkoli dotazů či upřesnění ohledně této žádosti jsme Vám dále k dispozici

také na telefonním čísle:_
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Předem děkuji za kladné vyřízení této žádosti.
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KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

STAROKLÁNOVlCKÁ 260, 190 16 PRAHA 9, TEL.: 281 012 911, FAX: 281 971 531, PODATELNA©PRAHA21CZ

VÁŠ DOPIS ČJ:

ZE DNE: 11.03.2020

NAŠE ČJ.: UMCP21/04026/2020/KT/Zah

spis. ZN.: SZ/UMCP21/04026/2020/2

VYŘIZUJE: Markéta Zahradníková

TEL.: 281012967

E-MAIL: marketazah radnikova©pra ha21 .cz

DATUM: 25.03.2020

Věc: Odpověd'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 11.03.2020 pod č.j. UMCP21/04026/2020 Vaši

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

informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „IniŽ"), kterou evidujeme pod číslem

21/20, týkající se informací souvisejících s odpojováním staveb od systému centrálního

zásobování teplem na území městské části Prahy 21, Prahy — Koloděje, Prahy - Klánovice

a Prahy - Běchovice, popřípadě s rozhodováním posuzujícím důvody nepřipojení nových

staveb k tomuto systému.

K Vaší žádosti Vám sdělujeme:

I. V kolika případech došlo k vydání pravomocného stavebního povolenínebo souhlasu

s provedením ohlášeného stavebního záměru, v rámci kterých se posuzovalo anebo

rozhodovalo o odpojení od soustavy centrálního zásobování teplem a/nebo umístění

jiného zdroje tepla, a to za roky 2017, 2018 a 2019 (s uvedením těchto informací za

každý rok samostatně).

K vydání pravomocného rozhodnutí o odpojení CZT v rozsahu Vaší Žádosti došlo v 1

případě, a to v roce 2018 rozhodnutím č.j. UMCP21/07710/2018/SÚ/Bro (viz příloha č.

1).

Rozhodnutí č.j. UMCP21/07710/2018/SÚ/Br0 ze dne 10.05.2018 zasíláme tak, jak

žádáte v druhé části Vaší Žádosti.
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II. V kolika případech došlo k pravomocnému zamítnutí návrhu na vydání stavebního

povolení v rámci kterých se posuzovala anebo rozhodovalo o odpojení od soustavy

centrálního zásobování teplem a/nebo umístěn/jiného zdroje tepla, a to za roky 2017,

2018 a 2019 (s uvedením těchto informacíza každý rok samostatně).

K zamítnutí návrhu na odpojení CZT nedošlo.

Stavební úřad uvádí, že v jediné lokalité MČ Praha 21 kde bylo vytápění řešeno CZT

(sídliště Rohožník) jsou stávající rozvody CZT vedeny tak, že napojení nových staveb

není možné bez realizace nových rozvodů, navíc žádné nové stavby v lokalitě nelze

realizovat.

S pozdravem

Ing. Šárka Zátková

Tajemnice ÚMČ Praha 21

Přílohy:

1) Příloha č. 1 - UMCP21_07710_2018_SÚ_Bro_Redigováno
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KANCELÁŘ TAjEMNÍKA

STAROKLÁNOVlCKÁ 260, 19016 PRAHA 9, TEL.: 281 012 911, FAX: 281 971 531, PODATELNA@PRAHA21.CZ

vAš DOPIS Čj:

ZEDNE

NAŠE Čj.: UMCP21/O4624/2020/KT/Zah

SPIS. ZN.: SZ/UMCP21/04026/2020/3

VYŘIZUJE: Markéta Zahradníková

TEL.: 281012967

E-MAlL: marketa.zahradnikova©praha21 .cz

DATUM: 25.03.2020

Rozhodnutí o částečném odmítnutí

žádosti o poskytnutí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím

Úřad městské části Praha 21, odbor kanceláře tajemníka se sídlem Staroklánovická 260,

190 16 Praha 9 — Újezd nad Lesy (dále jen „povinný subjekt"), podle § 2 odst. 1 zákona

číslo 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen ,,lan") obdržel dne 11.03.2020 podání evidované pod č.j. UMCP21/04026/2020,

které bylo zaevidováno pod pořadovým číslem samostatné evidence žádostí dle |an -

21/20, obsahující žádost o poskytnutí informace, kterou podal

(dále jen „žadatel") ve věci týkající se:

„informací souvisejících s odpojováním staveb od systému centrálního zásobování

teplem na území městské části Prahy 21, Prahy - Koloděje, Prahy - Klánovice a

Prahy - Běchovice, popřípadě s rozhodováním posuzujícím důvody nepřipojení

nových staveb k tomuto systému"

Žadatel v této souvislosti žádal o poskytnutí následujících informací (dotazy psány

kurzívou):

!. V kolika případech došlo k vydání pravomocného stavebního povolení nebo souhlasu

s provedením ohlášeného stavebního záměru, v rámci kte/ých se posuzova/o anebo

rozhodovalo o odpojení od soustavy centrálního zásobování teplem a/nebo umístění
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SZ/UMCP21/04026/2020/3

UMCP21/O4624/2020/KT/Zah

jiného zdroje tepla, a to za roky 2017, 2018 a 2079 (s uvedením těchto informací za

každý rok samostatně).

i. Kopie deseti (10) posledních (z hlediska data jejich vydáni) pravomocných

stavebních povolení nebo souhlasů s provedením ohlášeného stavebního

záměru, v rámci kterých se posuzovala anebo rozhodovalo o odpojení od

soustavy centrálního zásobování teplem a/neba umístěníjiného zdroje tepla,

přičemž žádné z těchto rozhodnutVsouhiasů by nemělo být starší než 3 roky. V

případě, že proti rozhodnutí ve věci samé bylo podáno odvolání, prosíme

taktéž o zaslání rozhodnutí odvolacího správního orgánu;

II. v kolika případech došlo k pravamocněmu zamítnutí návrhu na vydání stavebního

povolení, v rámci kterých se posuzovala anebo rozhodovalo o odpojení od soustavy

centrálního zásobování teplem a/nebo umístěníjiného zdroje tepla, a to za roky 2017,

2018 a 2019 (s uvedením těchto informací za každý rok samostatně).

ii. kopie deseti (10) posledních (z hlediska data jejich vydání) pravomocných

zamítnutí návrhu na vydání stavebního povolení; v rámci kterých se

posuzovala anebo rozhodovalo o odpojení od soustavy centrálního zásobování

teplem a/neba umístění jiného zdroje tepla, přičemž žádné z těchto

rozhodnud/sauhlasů by nemělo být starší než 3 roky. V případě, že proti

rozhodnutí ve věci same’ byla podána odvolání, prosíme taktéž o zaslání

rozhodnutr'odvaiacrha správního orgánu

Podle ust. § 8a Ian ve spojení s § 15 odst. 1 |an rozhodl povinný subjekt takto:

Žádost žadatele_

ze dne 11.03.2020 se

částečně odmítá

poskytnutí informace v části žádosti, a to konkrétně v části vymezené pod bodem i

— (Kopie pravomocných stavebních povolení nebo souhlasů s provedením ohlášeného

stavebního záměru, v rámci kterých se posuzovala anebo rozhodovalo o odpojení od

soustavy centrálního zásobování teplem(...))

a to v poskytnutí osobních údajů.

Odůvodněnů

Dne 11.03.2020 obdržel povinný subjekt žádost žadatele o poskytnutí informací. Povinný

subjekt vyhověl žádosti a poskytl žadateli požadované informace formou „Odpovědi na

žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" ze
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SZ/UMCP21/04026/2020/3

U MCP21/O4624/2020/KT/Zah

dne 25.03.2020 pod č. ]. UMCP21/O4026/2020/KT/Zah, doručenou v souladu se žádostí

prostřednictvím datové schránky Žadatele.

Pod bodem i žadatel požaduje poskytnutí informace vpodobě kopie pravomocných

stavebních povolení nebo souhlasů s provedením ohlášeného stavebního záměru, v

rámci kterých se posuzovalo anebo rozhodovalo o odpojení od soustavy centrálního

zásobování teplem. Ktéto části žádosti povinný subjekt rozhodl o odmítnout poskytnutí

osobních údajů účastníků řízení, a to s odkazem na § Sa Ian ve spojení s Nařízením

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a

zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Povinný subjekt žadateli zasílá

požadované rozhodnutív anonymizované podobě.

Ze shora uvedených důvodů povinný subjekt rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku

tohoto rozhodnutí.

Poučenů

Proti tomuto rozhodnutí Ize ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení podat odvolání dle §

16 Ian k Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35, Praha 1, a to

prostřednictvím Úřadu městské části Praha 21, Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 -

Újezd nad Lesy.

Ing. Šárka Zátková

Tajemnice ÚMČ Praha 21

Obdrží:

 

Na vědomí:

ÚMČ Praha 21 — odbor kanceláře tajemníka - spis
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