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Částečné poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů
xxxxxxxxxxxxxxxx,
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 30. 11. 2020 prostřednictvím podatelny Úřadu městské části Praha 4
pod čj. 674911 Vaše podání, které eviduje pod čj. 133/106/2020, v rámci kterého žádáte o poskytnutí
informace dle InfZ, v přesném znění žádosti:
„…
1. Zda, od doby shora uvedeného zamítavého rozhodnutí ze dne 6.9.2012, bylo či nebylo vydáno
jakékoliv příznivé rozhodnutí pro povolení ve věci stavebních prací, stavby či části stavby
"Rezidence zelený pruh, Praha 4 - Braník, Podolí"?
2. Zda, od doby shora uvedeného zamítavého rozhodnutí ze dne 6.9.2012, bylo či nebylo vydáno
jakékoliv příznivé rozhodnutí pro povolení ve věci bourání Polikliniky, která se v místě stavby
nachází?
3. Proč stávající východní část pozemku č. parc. 310/60 v kat. území Braník je v katastru nemovitostí
Katastrálního úřadu Praha - měst vedena jako ostatní plocha, když ve skutečnosti se evidentně
jedná o pás zeleně mezi ulicí Roškotova a ulicí U Družstva Práce, tedy zda byl či nebyl vydán
souhlas k této změně na ostatní plochu?.“
(dále jen „Žádost“)
Vaše Žádost však neobsahoval zákonem požadované náležitosti tak, jak jsou specifikovány
v ustanovení § 14 odst. 2 InfZ, a zároveň z formulace části Vaší Žádosti nebylo zřejmé, jaká konkrétní
informace je požadována, nevymezila jste požadovanou informaci dostatečně přesně, a z důvodu
nutnosti odstranění pochybností povinného subjektu o tom, jakou informaci konkrétně požadujete,
bylo nutné upřesnit Vámi podanou Žádost, proto Vás povinný subjekt vyzval k doplnění a upřesnění
Žádosti písemností označenou jako „Výzva k doplnění žádosti o poskytnutí informace dle ustanovení
§ 14 odst. 5 písm. a) a k upřesnění žádosti o poskytnutí informace dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. b)
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění“ čj. 133/106/2020/V
ze dne 7. 12. 2020, která Vám byla doručena dne 9. 12. 2020.
Dne 4. 1. 2021 obdržel povinný subjekt doplnění i upřesnění Žádosti, ve kterém upřesňujete
požadované informace o objektu „REZIDENCE ZELENÝ PRUH, PRAHA 4 – BRANÍK, PODOLÍ“,
kde jste upřesnila Žádost o následující“
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„1. Zda, od zamítavého rozhodnutí uveřejněného dne 6.9.2012 (viz můj první dopis ze dne 30.11.2020),
bylo či nebylo vydáno pro stavbu (či část stavby) „REZIDENCE ZELENÝ PRUH, PRAHA 4 –
BRANÍK, PODOLÍ“ A) Rozhodnutí o umístění stavby (územní rozhodnutí o umístění stavby), b)
Stavební povolení (povolení stavby). V případě, že bylo vydáno rozhodnutí dle bodu a) či dle bodu b)
nebo obou bodů a) i b), tak žádám o sdělení příslušného č.j. a data vydání listiny.; 2. Zda, od doby
shora uvedeného zamítavého rozhodnutí ze dne 6.9.2012, bylo či nebylo vydáno rozhodnutí
pro povolení ve věci bourání Polikliniky, která se v místě stavby nachází? V případě, že bylo
rozhodnutí vydáno, tak žádám o sdělení příslušného č.j. a data vydání listiny.; 3) Proč stávající
východní část pozemku č. parc. 310/60 v kat. území Braník je v katastru nemovitostí Katastrálního
úřadu Praha – město vedena jako ostatní plocha, když ve skutečnosti se evidentně jedná o pás zeleně
mezi ulicí Roškotovou a ulicí U Družstva Práce, tedy zda byl či nebyl vydán souhlas k této změně
na ostatní plochu? V případě, že bylo rozhodnutí vydáno, tak žádám o sdělení příslušného č.j. a data
vydání listiny.“.
Odbor kancelář tajemníka Úřadu městské části Praha 4, jako povinný subjekt dle ustanovení § 2 odst. 1
InfZ, Vám na základě informací a podkladů předaných Odborem stavebním Úřadu městské části Praha
4 k Vaší žádosti sděluje následující:
Ad 1. Dne 9. 11. 2017 bylo vydáno stavební povolení ze dne 8. 11. 2017
pod čj. P4/144348/17/OST/SMID ve věci změny stavby „spočívající ve stavebních úpravách
souvisejících s vyříznutím otvoru v nosné zdi a ve změně v užívání z ordinace a lymfo
na kartotéku v části 6.NP“;
Dne 12. 7. 2018 bylo vydáno stavební povolení ze dne 9. 7. 2018
pod čj. P4/085681/18/OST/SMID ve věci změny stavby „spočívající ve stavebních úpravách
souvisejících se změnou v užívání z Mamografického oddělení na oddělení Léčebny dlouhodobě
nemocných (LDN) v části 2. PP“.
Ad 2. Nebylo vydáno rozhodnutí pro povolení ve věci „bourání Polikliniky“.
K bodu č. 3 bylo vydáno samostatné Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí
informace.

S pozdravem
Ing. Tereza Veselá
Referent Oddělení veřejného práva
Odbor kancelář tajemníka
Úřad městské části Praha 4
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