
 

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

 

 

odbor výstavby a územního rozvoje Vypraveno

Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany 1 B [H mm

SPISOVÁ ZN.: S MCP09/035277/2020/OYÚR/Tům DATUM: 09.03.2020

ČJ.: MCPO9/O36243/2020/OVUR/Tům “Eh4

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím,

ve znění pozdějších předpisů

Úřad městské části Praha 9 obdržel dne 03.03.2020 žádost o poskytnutí informace, dle zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném iřístuiu k informacímÍ ve znění iozděl'ších iřediisůI kterou iodala

(dále jen „žadatel“), ve které požaduje informace týkající se přehledu těchto údajů:

1. Kolik správních řízení bylo zahájeno u stavebního úřadu od 1.1.2016 do 29.2.2020?

Kolik námitek podjatosti bylo účastníky uplatněno ve správních řízeních u stavebního úřadu

zahájených v období od 1.1.2016 do 29.2.2020?

Kolika námitkám podjatosti ve správních řízeních u stavebního úřadu zahájených v obdobi od

1.1 .2016 do 29.2.2020 bylo vyhověno správním orgánem, u kterého bylo správní řízení vedeno?

Kolika námitkám podjatosti ve správních řízeních u stavebního úřadu zahájených v období od

1.1.2016 do 29.2.2020 nebylo vyhověno správním orgánem, u kterého bylo správní řízení

vedeno?

Kolika námitkám podjatosti ve správních řízeních u stavebního úřadu zahájených V období od

1.1.2016 do 29.2.2020 bylo vyhověno nadřízeným správním orgánem?

Kolika námitkám podjatosti ve správních řízeních u stavebního úřadu zahájených V období od

1.1 .2016 do 29.2.2020 nebylo vyhověno nadřízeným správním orgánem?

Na základě provedeného šetření v údajích vedených odborem výstavby a územního rozvoje, Úřadu

městské části Praha 9, jako stavebním úřadem příslušným podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006

Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon")

a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších

předpisů jsou v následující tabulce uvedeny dostupné údaje, které lze poskytnout.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

Údaje vedené odborem výstavby a územního rozvoje, Úřadu městské části Praha 9, které lze poskytnout

, od 1.1.2018
Obdob1

_ _ _ do 29.2.2020

1' Počet zahájených správních řízení 406*

2' Počet námitek podjatosti uplatněných účastníky ve správních řízeních 5

3. Počet námitek podjatosti, kterým bylo ve správních řĚení—ch vyhověno, * O *

správním orgánem, u kterého bylo správní řízení vedeno

4. Počet námitek podjatosti, kterým nebylo ve správních řízeních vyhověno, 3

správním orgánem, u kterého bylo správní řízení vedeno

5. Počet námitek podjatosti, kterým bylo ve správních řízeních vyhověno 0

nadřízeným správním orgánem

6' Počet námitek od'atosti, kte 'm neb 10 ve 5 rávních řízeních vyhověnoP J ry y P 2

nadřízeným správním orgánem  
 

* v uvedeném období celkem 1662 podání (jiná opatření — kolaudační souhlasy, územní souhlasy, ohlášení, změny

užívání, ohlášení odstranění apod.), ztoho 406 řízení.



Č.j. MCP09/036243/2020/OVÚR/Tům

Pro údaje, které odbor výstavby a územního rozvoje, Úřadu městské části Praha 9 nevede, bude vydáno

samostatné rozhodnutí.

 

Obdrží:

doporučeně do vlastních rukou

ostatní

Městská část Praha 9, Odbor občansko správní, Sokolovská č.p. 14/324, 190 00 Praha 9-Vysočany
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