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Odpověď na žádost 0 infomace podle zákona č. 106/1999 Sb., 0 svobodném přístupu
k informacím, ve mě ní pozdějších předpisů

Vážený pane,
odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „OCP MHMP“) dne
20. 3. 2019 obdržel Vaše podání označené jako žádost oposkytnutí informace podle zákona
č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Vaše
žádost se týká vodovodních & kanalizačních řadů na pozemcích parc. č. 4268/3 a 4268/374
v k. ú. Újezd nad Lesy.
Ve své žádosti požadujete poskytnutí následujících informací:
.. 1. Zjakých důvodů Váš úřad téměř 20 toleruje nezákonné užívání výše u veder1_\"ch staveb?
2.

Zjakých důvodů Váš úřadza téměř 2016! stále nemam! vlastníka \ýše uveden)."(fh staveb

k tomu, aby ukončiljcfjich nepowlené užívání?
3.

Zjak_\.'-'chdůvodů Váš úřad za téměř 20 let stále nevydal rozhodnutí podle Š" 134 odst. 5
sta vebn ího zákona. k teljýn'z by vlastníkovi výše 11 vedem'wh sla veb :tlkcízc1[[ijich n epo volené
užívání?

4.

Plánujete vyzvat vlastníka výše uvedemÍ'C/z staveb k ukončen íjg/ich nepovoleného užíván í? ,

popřlpadě vydání rozhodnutípodle Š' 134 odst. 5 stavebního zá kona. kle/ým byste zakázali
jejich nepovolené užívání? Pokud ano, tak kdy? "

Podle 5 3 odst. 3 zákona se informací rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv
podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině,
Sídlo: Mariánské nám. 2.52. 110 Ol Praha [
Pracoviště: Jungmannova 3529 HC 00 Praha |
Kontaktní centrum: |2 444, fax 236 ()()7 l57
11'2

E-maíl: p()SliWUprahllrLl, ID DS: 48ia97h

záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo
audiovizuálnůao.

Podle ši 37 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se podání
posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno.

Sdělení, které požadujete, není informací ve smyslu 5 3 odst. 3 zákona, tedy informací, která je
zamamenaná jakýmkoliv způsobem u OCP MHMP. Na Vámi požadované „informace“ se
zákon č. 106/ 1999 Sb. vůbec nevztahuje.

Vaše podání jsme posoudili z hlediska jeho obsahu jako podnět, kterým OCP MHMP vytýkáte
nečinnost ve věci řešení užívání předmětných staveb v rozporu s právními předp'sy a žádáte
o její vysvětlení.
K tomu Vám sdělujeme, že jak je Vám známo, OCP MHMP na základě Vašeho podnětu zahájil
přípisem č. j. MHMP 1341445/2018 ze dne 3. 9. 2018 řízení ve věci odstranění předmětných

staveb vodních děl podle 5 129 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, které je vedeno pod
spisu zn. S-MHMP 1008729/2018 a jste jeho účastnkem z titulu vlastnického práva k pozemku
parc. č. 4268/374 v k. ú. Újezd nad Lesy. S ohledem na to, že v uvedeném správním řízení

vyvstal spor o vlastnictví předmětných staveb, nemůže OCP MHMP postupovat podle 5 134
odst. 5 stavebního zákona, protože úkony podle uvedeného ustanoveni může stavební úřad činit

pouzc vůči vlastníkovi stavby, a tedy musí být nejprve postaveno najisto, kdo je vlastníkem
předmětných staveb.
S pozdravem

RNDr. Štěpán Kyjovs ký

ředitel odboru ochrany prostředí
podepsáno elektronicky
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle 5 693 zákona č. 499/2004 Sb.
Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.
Vstupujicí dokument byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným
poskytovatelem certifikačních služeb & platnost zamčeného elektronického podpisu byla ověřena dne 3.4.2019 12:01:20.

Zaručený elektronický podpis byl shledán platným, dokument nebyl změněn a ověření plagnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči
seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 2.4.2019 15:38:44. Udaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo
kvalifikovaného certifikátu 2A803SEC. kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb ACAe1D2.l Qualified Issuing Certificate (kvalifikovaný systémový certifikát vydávající CA), cldcmity a.s. pro podcpisujíci osobu RNDr. Štěpán Kyjovský,

Hlavní město Praha [IČ 0006458 1 ].

Elektronický podpis byl označen časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem
certifikačních služeb. Platnost časového razítka byla ověřena dne 3.4.2019 12:01:20.

Časové razítko bylo shledáno platným, dokument nebyl změněn a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu
zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 18.3.2019 8:45:47. Udaje o časovém razítku: datum a čas 02.04.2019 15:04:37. číslo
kvalifikovaného časového razítka 27B3992E, kvalifikované časové razítko bylo vydáno akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb
ACAch3 - Root Ccrtiňcatc. cldcntity a.s..
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