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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Vážený pane,
Odbor kancelář tajemníka Úřadu MČ 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 8. 12. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, evidovanou pod čj. 159/106/2016, ve které žádáte o
poskytnutí následujících informací:
„zda bylo v daném katastrálním území v Krči vedeno obdobné správní řízení, jako řízení evidované u stavebního
odboru Městského úřadu Prahy 4, sp. zn. P4/063686/12/OST/IVAL, čj. P4/107228/OST/MATO, týkající se
stavby vodních děl pro pozorování stavu podzemních vod a pro čerpání podzemní vody za účelem snižování její
hladiny.“
Úřad městské části Praha 4, Odbor kancelář tajemníka Vás písemností označenou čj. 159/106/2016 ze dne 14.
12. 2016, kterou jste převzal dne 20. 12. 2016, vyzval k upřesnění Vámi podané žádosti o poskytnutí informace
dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. b) InfZ.
Dne 29. 12. 2016 obdržel povinný subjekt písemnost ze dne 22. 12. 2016, označenou jako Upřesnění žádosti o
informace, ve které uvádíte:
„Původně formulovaný dotaz je cílen na sdělení informace, zda byla v období od počátku roku 2010 k dnešnímu
dni vedena, k tomu příslušným správním orgánem Městské části Praha 4, nebo jiným dotčeným orgánem,
správní řízení (resp. územní, stavební či vodoprávní řízení) ve věci vydáno rozhodnutí o umístění stavby vodních
děl, zejména vrtů, za účelem pozorování stavu podzemních vod nebo čerpání podzemní vody za účelem
snižování její hladiny. Tato řízení by se měla vztahovat k pozemkům parc. č. 129/16, 129/14, 129/12, 1353/4,
1352/1, 1353/2 a 1354 v katastrálním území Krč, obci Praha.
V případě, že jsou nebo byla u stavebního odboru Městského úřadu Praha 4 taková řízení evidována, žádám o
sdělení čísel jednacích, pod kterými byla (nebo stále jsou) tato řízení vedena, s jakým výsledkem a v případě
skončení takových řízení pravomocným rozhodnutím žádám o zaslání stejnopisů rozhodnutí správních orgánů
s vyznačenou doložkou právní moci.“
Na základě podkladů a informací poskytnutých Odborem stavebním Úřadu městské části Praha 4 Vám k Vaší
upřesněné žádosti o poskytnutí informace sdělujeme následující:
Řízení spis. zn.: P4/063686/12/OST/IVAL
- bylo ukončeno USNESENÍM O ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ ze dne 14. 8. 2015, spis. zn.:
P4/063686/12/OST/IVAL, čj.: P4/107228/15/OST/MATO,
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Řízení spis. zn.: P4/125659/15/OST/KSOT
- bylo ukončeno USNESENÍM O ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ ze dne 16. 2. 2016, spis. zn.:
P4/125659/15/OST/KSOT, čj.: P4/022820/16/OST/KSOT,
Řízení spis. zn.: P4/049516/16/OST/KSOT
- dne 6. 4. 2016 byla podána žádost o dodatečné stavební povolení k vodním dílům a žádost o povolení
k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu,
Řízení spis. zn.: P4/040075/16/OST/KSOT
- bylo vydáno USNESENÍ - PŘERUŠENÍ ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ STAVBY ze dne 11. 10. 2016,
spis. zn.: P4/040075/16/OST/KSOT, čj.: P4/133311/16/OST/KSOT; dne 6. 4. 2016 byla podána výše
uvedená žádost o dodatečné stavební povolení k vodním dílům – vrt HV-101 na pozemku č. parc. 1354
k. ú. 1354 Krč, Praha 4 Krč pro pozorování podzemní vody a pro čerpání podzemní vody za účelem
snižování její hladiny,
Řízení spis. zn.: P4/041990/16/OST/KSOT
- byla podána žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby – pozorovací vrty – pro sledování úrovně
hladiny podzemní vody - 5 vrtů vč. vystrojení do hloubky cca 20 m – J-1, J-2, HV 100, HV 102 a HV
103.
V souladu s InfZ (ustanovení § 3 odst. 3 InfZ - informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah
nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný (zaznamenaný již v minulosti, existující) na jakémkoliv nosiči,
zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu
zvukového, obrazového nebo audiovizuálního), Vám dále poskytujeme kopie těchto listin:
- kopii USNESENÍ O ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ ze dne 14. 8. 2015, spis. zn.: P4/063686/12/OST/IVAL, čj.:
P4/107228/15/OST/MATO, s vyznačenou doložkou právní moci,
-

kopii USNESENÍ – PŘERUŠENÍ ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ STAVBY ze dne 11. 10. 2016, spis. zn.:
P4/040075/16/OST/KSOT, čj.: P4/133311/16/OST/KSOT, s vyznačenou doložkou právní moci.

-

kopii USNESENÍ O ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ ze dne 16. 2. 2016, spis. zn.: P4/125659/15/OST/KSOT, čj.:
P4/022820/16/OST/KSOT, s vyznačenou doložkou právní moci.“.

S pozdravem

Ing. Tereza Šrámková
Referent Odboru kancelář tajemníka
Úřad městské části Praha 4
(podepsáno elektronicky)
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