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R O Z H O D N U T Í 
 

Úřad městské části Praha 9, odbor výstavby a územního rozvoje, jako stavební úřad příslušný podle § 13 

odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. Prahy, kterou se vydává 

Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, a jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

svobodném přístupu k informacím“) ve věci žádosti ze dne 13.3.2019, o informace podle ustanovení zákona 

o svobodném přístupu k informacím, kterou podal   

rozhodl takto:   

Dle § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, se žádost o informace ze dne 13.3.2019, 

uvedených v bodech  1 až 5 

o d m í t á. 

 

Účastníkem řízení podle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

je              . 

 
O d ů v o d n ě  n í : 

Úřad městské části Praha 9, odbor výstavby a územního rozvoje, obdržel dne 13.3.2019 elektronické podání 

žádosti         (dále jen „žadatel“) o informace podle ustanovení zákona o svobodném přístupu k informacím, 

a to pro následující údaje ve věci : 

1. Počtu podaných žádostí o umístění stavby a počet žádostí o stavební povolení 

2. Počtu odvolání proti vydaným povolením z bodu 1 

3. Počtu dnů uplynulých mezi podáním žádostí definovaných v bodě 1 a zahájením příslušného řízení 

(jednotlivě pro každou žádost) 

4. Počtu dní potřebných k vydání povolení stavby a povolení o umístění stavby (tedy délka 

příslušného řízení - jednotlivě pro každé řízení) 

5. Vyčíslení bodů 1 - 4  jednotlivě za roky 2015-2016-2017-2018 

 

K výše uvedeným požadovaným informacím odbor výstavby a územního rozvoje Úřadu městské části 

Praha 9, konstatuje: 

1) K žádosti o informace týkající počtu podaných žádostí o umístění stavby a počet žádostí                       o 

stavební povolení odbor výstavby a územního rozvoje sděluje, že údaje o počtu podaných žádostí 

neeviduje.  Žádosti o poskytnutí požadované informace není možné vyhovět. Současně odbor výstavby 

a územního rozvoje uvádí, že vedené údaje o počtu vydaných územních rozhodnutí a o počtu 

stavebních povolení byly poskytnuty s členěním požadovaným v bodě 5, v odpovědi odeslané dle 

požadavku žadatele e-mailem dne 25.03.2019. 

2) K žádosti o informace týkající počtu odvolání proti vydaným povolením z bodu 1, tj. dle podaných 

žádostí o umístění stavby a počet žádostí o stavební povolení odbor výstavby a územního rozvoje 
sděluje, že údaje o počtu takto členěných podaných odvolání neeviduje. Žádosti o poskytnutí 

požadované informace není možné vyhovět. Současně odbor výstavby a územního rozvoje uvádí, že 

vedené údaje o celkovém počtu odvolání předaných odvolacímu orgánu dle § 88 odst. 1 zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), byly poskytnuty 

s členěním požadovaným v bodě 5, v odpovědi odeslané dle požadavku žadatele e-mailem dne 

25.03.2019. 
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3) K žádosti o informace týkající počtu dnů uplynulých mezi podáním žádostí definovaných v bodě 1 a 

zahájením příslušného řízení (jednotlivě pro každou žádost) odbor výstavby a územního rozvoje 
sděluje, že takové údaje neeviduje.  Žádosti o poskytnutí požadované informace není možné vyhovět. 

4) K žádosti o informace týkající počtu dní potřebných k vydání povolení stavby a povolení                        o 

umístění stavby (tedy délka příslušného řízení - jednotlivě pro každé řízení) odbor výstavby a územního 

rozvoje sděluje, že takové údaje neeviduje.  Žádosti o poskytnutí požadované informace není možné 

vyhovět. 

 

Dle ustanovení § 3 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím se informací pro postupy podle 

tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv 

nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo 

záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Žadatel v bodech 1 až 5 požaduje informace o 

údajích, které stavební úřad v rámci své činnosti neeviduje, není povinen ze zákona vést a nemůže je tudíž 

ani poskytnout. Z tohoto důvodu není možné v těchto bodech žádosti vyhovět. Na žádosti uvedené v bodě 

1 a 2 odbor výstavby a územního rozvoje poskytl v požadovaném členění dle bodu 5 žadateli alternativní 

informaci samostatným opatřením.  

 

Na základě všech shora uvedených skutečností bylo proto rozhodnuto tak, jak je ve výroku tohoto 

rozhodnutí uvedeno. 

 

P o u č e n í  o  o d v o l á n í : 

Proti rozhodnutí povinného subjektu je možno dle § 16 zákona o svobodném přístupu k informacím, podat 

odvolání, a to dle § 83 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní 

řád) do 15 dnů ode dne doručení, k odboru stavebního řádu Magistrátu hlavního města Prahy, se sídlem 

Jungmannova  35/29, Praha 1, podáním učiněným u odboru výstavby a územního rozvoje Úřadu městské 

části Prahy 9, se sídlem Sokolovská 324/14, 180 49 Praha 9. Odvolání je nutno podat s náležitostmi dle § 

82 správního řádu. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho 

vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Karel Horejš 

vedoucí odboru výstavby a územního rozvoje 

otisk úředního razítka 
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