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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR KANCELÁŘ
TAJEMNÍKA

Váš dopis zn.

Naše značka

Vyřizuje/linka

Praha

138/106/2018/Z

Ing. Tereza Veselá / 297

20. 12. 2018

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Vážený,
Odbor kancelář tajemníka Úřadu městské části Praha 4, jako povinný subjekt podle ustanovení
§ 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
(dále jen „InfZ“), obdržel dne 17. 12. 2018 prostřednictvím e-mailové adresy zaměstnanců Úřadu
městské části Praha 4 Vaše podání nazvané „Re: BESIP 2970337, SPIS.ZN.:
P4/135748/18/OST/MAJR, č.j. P4/144529/18/OST/MAJR“, které eviduje pod čj. 138/106/2018,
v rámci kterého žádáte o poskytnutí informace dle InfZ, v přesném znění žádosti:
„… žádám o informace ke stavbě SPIS.ZN:: P4/135748/18/OST/MAJR (přechod pro chodce ulice
K Libuši).
Konkrétně bych rád věděl:
1) kdy byla stavba uvedena do provozu a za jakých podmínek (stavební práce i dočasná dopravně
inženýrská opatření byli ukončeny cca k 1.10.2018)
2) kdy bylo povoleno užívání stavby, kdy byla stavba zkolaudována
3) pokud stavba zkolaudována nebyla-li, ale proběhla závěrečná kontrolní prohlídka, jaké byly důvody
a hlavně jaká opatření stavební úřad nařídil“
(dále jen „Žádost“)
Úřad městské části Praha 4, Odbor kancelář tajemníka, jako povinný subjekt podle ustanovení
§ 2 odst. 1 InfZ, Vám na základě podkladů a informací sdělených Odborem stavebním Úřadu městské
části Praha 4 k Vaší žádosti sděluje následující:
Ad 1) Z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, stavba „do provozu“ uvedena nebyla.
Ad 2) Kolaudační souhlas doposud vydán nebyl.
Ad 3) Kolaudační souhlas doposud vydán nebyl, neboť nebyly splněny podmínky pro jeho vydání,
když při kontrolní prohlídce stavebník nedoložil veškeré požadované doklady, zejména
nedoložil:
• úplnou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby,
• stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení § 77
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů (změny definitivního dopravního značení vyvolané stavbou) pro dotčený úsek
komunikace, které vydá příslušný správní orgán, kterým je Úřad městské části Praha 4,
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odbor životního prostředí a dopravy (bude-li místní úprava stanovena opatřením obecné
povahy, musí být na opatření obecné povahy vyznačena doložka o nabytí účinnosti),
• stavba nebyla dokončena, dosud nebyla provedena část chodníku podél ul. Kálmánova.
Dle ustanovení § 122 odst. 5 stavebního zákona dojde-li stavební úřad k závěru, že žádost není úplná
nebo nejsou splněny podmínky pro vydání kolaudačního souhlasu, rozhodne usnesením o provedení
kolaudačního řízení; toto usnesení se oznamuje pouze stavebníkovi a nelze se proti němu odvolat.
Právní mocí usnesení je zahájeno kolaudační řízení. Žádost o kolaudační souhlas se považuje za žádost
o vydání kolaudačního rozhodnutí; pokud je to pro posouzení záměru nezbytné, vyzve stavební úřad
žadatele k doplnění žádosti.

Ve zbývajícím rozsahu bylo podání zaevidováno jako stížnost, bude vyřízeno v souladu s ustanovením
§ 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. “

S pozdravem

JUDr. Jan Lípa
Právník Odboru kancelář tajemníka
Úřad městské části Praha 4
(podepsáno elektronicky)
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