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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
xxxxxxxxxxxxxx,
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 4. 9. 2020 prostřednictvím datové schránky Úřadu městské části Praha 4
pod ID zprávy 818495500 Vaše podání, které eviduje pod čj. 99/106/2020, v rámci kterého žádáte
o poskytnutí informace dle InfZ v přesném znění žádosti:
„Žádám Vás o poskytnutí informace, kdy byl proveden souhlas s provedením ohlášené stavby
č.j. P4/075717/11/OST/LAVL.
Také potřebuji vědět, od kdy bylo povoleno stavbu po rekonstrukci užívat.“
(dále jen „žádost“)
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:
I.
Souhlas
s provedením
ohlášené
stavby
sp.
zn.
P4/073315/11/OST/LAVL,
čj. P4/075717/11/OST/LAVL ze dne 21. 7. 2011 byl vypraven dne 25. 7. 2011 (xxxxxxxxxxxxxxxxxx
dne 26. 7. 2011, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, doručeno dne 29. 7. 2011), a dále s odkazem
na ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění platném ke dni 31. 12. 2011 dle kterého: „… (1) Ohlášenou stavbu, terénní úpravy
nebo zařízení podle § 104 odst. 2 může stavebník provést na základě písemného souhlasu stavebního
úřadu; u dočasné stavby souhlas obsahuje dobu jejího trvání. Nebude-li stavebníkovi souhlas doručen
do 40 dnů ode dne, kdy ohlášení došlo stavebnímu úřadu, ani mu v této lhůtě nebude doručen zákaz
podle § 107, platí, že stavební úřad souhlas udělil…“
II.
Souhlas s užíváním stavby sp. zn. P4/002108/12/OST/LAVL, čj. P4/031514/12/OST/LAVL ze dne
2. 4. 2012 byl vypraven dne 4. 4. 2012 (doručeno xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx fikcí dne
16.
4.
2012,
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc,
doručeno
dne
10. 4. 2012), když předmětem souhlasu s užíváním stavby není přístavba terasy se vstupem z 1. NP
na jihozápadní straně, na pozemku parc. č. 901/23 v k.ú. Krč a stavební úpravy půdní vestavby
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související se vznikem nových vikýřů a obytného podkroví s odkazem na ust. § 120 odst. 4 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění platném ke dni
30. 6. 2012 dle kterého: „… (4) Po odstranění nedostatků, pro které bylo podle odstavce 2 užívání
stavby zakázáno, může být s jejím užíváním započato jen na základě písemného souhlasu stavebního
úřadu, že stavbu lze užívat…“
III.
Pokud se týká povolení užívání stavby po rekonstrukci, odkazuje povinný subjekt na Rozhodnutí
sp. zn. S-MHMP 1539912/2013/SUP/Ca, čj. MHMP 127693/2014 ze dne 30. 1. 2014, vypraveno dne
3. 1. 2014, ve kterém je uvedeno, že „… právo užívání změny stavby dle ust. § 120 odst. 1 stavebního
zákona uplynutím 30 dnů, vzniklo. (viz § 120 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění platném ke dni 31. 12. 2013, dle kterého (1) Stavebník je
povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem, nejde-li
o stavbu uvedenou v § 122. V oznámení stavebník uvede označení stavby, údaje o umístění a povolení
stavby, předpokládaný termín dokončení stavby a zahájení jejího užívání. S užíváním stavby pro účel,
k němuž byla stavba povolena, může být započato následující den po kontrolní prohlídce stavby,
při které stavební úřad do protokolu zaznamená ověření splnění podmínek podle § 119 odst. 2,
nebo pokud do 30 dnů od oznámení stavební úřad rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení,
užívání stavby nezakáže.“)

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