
Úřadům městských částí Praha 1—Praha 22 — odbor stavební

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o

zpřístupnění následujících informací:

Počet podaných žádostí o umístění stavby a počet žádostí o stavební povolení

Počet odvolání proti vydaným povolením z bodu 1

Počet dnů uplynulých mezi podáním žádostí definovaných v bodě 1 a zahájením

příslušného řízení (jednotlivě pro každou žádost)

Počet dní potřebných k vydání povolení stavby a povolení o umístění stavby (tedy délka

příslušného řízení — jednotlivě pro každé řízení)

5. Body 1-4 vyčíslit jednotlivě za roky 2015—2016—2017-2018
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Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše

úhrady nákladů, budou—li účtovány.

Informace rosím oslat v elektronické podobě e-mailem do 10 MB (nad 10 MB přes

, případně poštou v tištěné verzi. Elektronický podpis
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Za poskytnutí informací předem děkuji.

S pozdravem
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Věc: Odpověď na žádost podle 106/1999 Sb. - stavební řízení

Dobrý den,

níže Vám zasílám odpověď na Vaší žádost o informace ze dne 13. března 2019.

Požadavky uvedené v bodě l. a 2 žádosti jsou přehledně uvedeny v následující tabulce:

 

 

 

 

 

 

Územní rozhodnutí[ Odvolání Stavební povolení2 Odvolání

2015 179 5 59 4

2016 194 6 51 4

2017 174 9 (23) 36 3

2018 185 10(11) 19 6(10)      
 

1 — v počtu jsou zahmuta samostatná ÚR, spojená ÚR+SP, územní souhlasy a společné

ÚS+OHL

2 — v počtu jsou zahrnuta SP a OHL

U odvolání je uveden počet řízení, do kterých bylo podáno odvolání, v závorce počet celkem

podaných odvolání
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Žádost o informaci, uvedenou pod body č. 3 a 4 povinný subjekt odmítá.

Důvody pro odmítnutí žádosti jsou následující:

Povinný subjekt danými informacemi v požadovaném tvaru nedisponuje a nemá žádnou

zákonnou povinnost tyto informace v požadovaném tvaru evidovat. Povinný subjekt není

povinen poskytovat a vytvářet tzv. nové informace (ust. §2 odst. 4 zákona). Vdaném

případě požadované informace nelze získat pouhým nahlédnutím do příslušného

programového vybavení, jedná se tedy o vytvoření nové informace, kterou by bylo nutné

vytvořit přímo z jednotlivých spisů. Povinný subjekt má povinnost poskytnout počty žádostí

v požadované podobě, ale nikoliv délky jednotlivých řízení, případně jiné časové údaje o

řízeních, protože nemá povinnost podobné statistické údaje evidovat (viz Rozsudek NSS ze

dne 9.2.2012 č.j. As 141/2011).

S pozdravem

Ing. Josef Roušal

pověřený výkonem funkce tajemníka
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