
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím  

Vážení,                            

dovolujeme si požádat Vaši instituci o informace uvedené dále. 
 

KONTEXT: 

Pro porozumění naší žádosti si dovolujeme sdělit, že informace získáváme v rámci projektu “Zastavené stavby”, jehož cílem je identifikovat 

nejpalčivější problémy spojené s procesy povolování staveb, a to zejména za účelem identifikace prvků a chování zúčastněných stran, které proces 

povolování staveb protahují. Respondenty tohoto projektu jsou jak orgány státní správy, tak stavebníci i veřejnost. 

Zaslaná žádost navazuje na pilotní průzkumnou žádost, rozeslanou na podzim minulého roku vybraným stavebním úřadům, která žádost upřesnila 

tak, aby stavební úřady nezatěžovala náročným vyhledáváním nebo výzvami k upřesnění. To nám pomohlo identifikovat, jaká data jsou 

stavební úřady schopné snadno poskytnout - zejména pokud využívají odpovídající elektronický software (spisovou službu).  

Dále uvedený rozsah informací nám proto mnoho stavebních úřadů již bez problémů poskytlo. 
 

ZPŮSOB POSKYTNUTÍ INFORMACÍ: 

Informace, prosím, poskytněte doplněním odpovědí resp. výběrem z předpřipravených odpovědí na níže uvedené otázky a vyplněním 

připravené tabulky. Veškeré informace žádáme poskytnout elektronickou formou na e-mailovou adresu  
 

POŽADOVANÉ INFORMACE: 

1) přehled údajů o počtech a délkách územních, stavebních, kolaudačních a společných řízeních, vedených stavebním 

úřadem, vyplněním údajů do níže uvedené Tabulky požadovaných údajů. Údaje prosím uveďte za Vámi zvolené typické časové 

období (např. za poslední rok, půlrok apod.  s tím, že preferujeme poskytnutí dat za roční období) a v níže uvedené otázce doplňte, jaké 

časové období jste pro poskytnutí informací zvolili 
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2) doplňující údaje formou výběru nebo vyplněním odpovídající odpovědi na otázky uvedené pod Tabulkou požadovaných 

údajů  

TABULKA POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ ( U KOLAUDAČNÍHO ŘÍZENÍ PROSÍM VYPLŇTE POUZE ODPOVÍDAJÍCÍ OTÁZKY) 

 

Číslo 

otázky  

 

Typ údaje 
 

Typ řízení 
územní stavební kolaudační společná 

PRŮBĚH ŘÍZENÍ  

1. ➔ počet zahájených řízení      

2. ➔ počet řízení, která byla z důvodu 

nedostatků v žádosti přerušena 

    

➢ z nich počet řízení, která byla přerušena 

opakovaně 

    

3. ➔ počet zamítnutých žádostí     

4. ➔ počet vydaných rozhodnutí     

DÉLKA TRVÁNÍ ŘÍZENÍ 

5. ➔ průměrný počet dní od podání žádosti do 

vydání rozhodnutí  

    

➢ z nich průměrný počet dní u řízení,     
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která nebyla přerušena 
 

● Uveďte prosím, v jakém elektronickém software data evidujete (např. VITA, vlastní Excel…):  

………………………………………………………………………………………………… (případně vepište přímo u jednotlivých typů dat v tabulce) 

● K jakému typickému časovému období jsou vztaženy údaje, poskytované doplněním do Tabulky požadovaných údajů?  Vyberete 

z následujících možností tu převažující:           Roční/pololetní/kvartální/jiné (uveďte jaké) …………………………………………………………………………… 
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Žádost     o informace podle zákona č.     106/1999 Sb.   o svobodném přístupu k informacím 

Vážení,             

dovolujeme si požádat Vaši instituci o informace uvedené dále.

KONTEXT:

Pro porozumění naší žádosti si dovolujeme sdělit, že informace získáváme v rámci projektu “Zastavené stavby”, jehož cílem je identifikovat 

nejpalčivější problémy spojené s procesy povolování staveb, a to zejména za účelem identifikace prvků a chování zúčastněných stran, které proces 

povolování staveb protahují. Respondenty tohoto projektu jsou jak orgány státní správy, tak stavebníci i veřejnost.

Zaslaná žádost navazuje na pilotní průzkumnou žádost, rozeslanou na podzim minulého roku vybraným stavebním úřadům, která žádost upřesnila 

tak, aby stavební úřady nezatěžovala náročným vyhledáváním nebo výzvami k upřesnění. To nám pomohlo identifikovat, jaká data jsou 

stavební úřady schopné snadno poskytnout - zejména pokud využívají odpovídající elektronický software (spisovou službu). 

Dále uvedený rozsah informací nám proto mnoho stavebních úřadů již bez problémů poskytlo.

ZPŮSOB POSKYTNUTÍ INFORMACÍ:

Informace, prosím, poskytněte doplněním odpovědí resp. výběrem z předpřipravených odpovědí na níže uvedené otázky a vyplněním 

připravené tabulky. Veškeré informace žádáme poskytnout elektronickou formou na e-mailovou adresu i

POŽADOVANÉ INFORMACE:

1) přehled údajů o počtech a délkách územních, stavebních, kolaudačních a společných řízeních, vedených stavebním úřadem, 

vyplněním údajů do níže uvedené Tabulky požadovaných údajů. Údaje prosím uveďte za Vámi zvolené typické časové období (např. za 

poslední rok, půlrok apod.  s tím, že preferujeme poskytnutí dat za roční období) a v níže uvedené otázce doplňte, jaké časové období jste 

pro poskytnutí informací zvolili
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2) doplňující údaje formou výběru nebo vyplněním odpovídající odpovědi na otázky uvedené pod Tabulkou požadovaných 

údajů 

TABULKA POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ ( U KOLAUDAČNÍHO ŘÍZENÍ PROSÍM VYPLŇTE POUZE ODPOVÍDAJÍCÍ OTÁZKY)

Číslo 

otázky 

Typ údaje
Typ řízení

územní stavební kolaudační společná

PRŮBĚH ŘÍZENÍ 

1. ➔ počet zahájených řízení 

2. ➔ počet řízení, která byla z důvodu nedostatků 

v žádosti přerušena

➢ z nich počet řízení, která byla přerušena 

opakovaně

3. ➔ počet zamítnutých žádostí

4. ➔ počet vydaných rozhodnutí

DÉLKA TRVÁNÍ ŘÍZENÍ

5. ➔ průměrný počet dní od podání žádosti do 

vydání rozhodnutí 

➢ z nich průměrný počet dní u řízení, 

která nebyla přerušena

● Uveďte prosím, v jakém elektronickém software data evidujete (např. VITA, vlastní Excel…): 
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………………………………………………………………………………………………… (případně vepište přímo u jednotlivých typů dat v tabulce)

● K jakému typickému časovému období jsou vztaženy údaje, poskytované doplněním do Tabulky požadovaných údajů?  Vyberete 

z následujících možností tu převažující:           Roční/pololetní/kvartální/jiné (uveďte jaké) ……………………………………………………………………………
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Městská část Praha 13
Úřad městské části
Odbor stavební
Oddělení výstavby

Sluneční náměstí 2580/13, 158 00  Praha 5

SPIS. ZN.: STAV 07886/2019/GS
Č.J.: P13-07899/2019
ARCHIV :

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

Mgr. Gabriela Strejčková
235 011 232
  

V Praze   12.2.2019

Věc: žádost o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím (dále jen „InfZ“)

Městská část Praha 13., Úřad Městské části, Odbor stavební obdržel Vaši žádost o poskytnutí informace  
ve  smyslu  výše  uvedeného  zákona.  S odkazem na  §  14  odst  7   InfZ  Vám sdělujeme,  že  lhůta  pro 
poskytnutí informace se s ohledem na vyhledání a sběr objemného množství informací prodlužuje o 10 
dní. 

                                                                                                                Mgr. Gabriela Strejčková
                                                                                                                právník odboru stavebního 

Obdrží:



Městská část Praha 13
Úřad městské části
Odbor stavební
Oddělení výstavby

Sluneční náměstí 2580/13, 158 00  Praha 5

SPIS. ZN.: STAV 07886/2019/GS
Č.J.: P13-08756/2019
ARCHIV :

a

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

Mgr. Gabriela Strejčková
235 011 232
  

V Praze   18.2.2019

ROZHODNUTÍ

Městská část Praha 13, Úřad Městské části, Odbor stavební (dále jen stavební úřad) obdržel 
žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve  znění  pozdějších  předpisů,  v níž  žádáte  poskytnutí  přehledu  údajů  o  počtech  a  délkách 
územních,  stavebních,  kolaudačních  a  společných  řízeních,  vedených  stavebním  úřadem, 
vyplněním  údajů  do  přiložené  tabulky  požadovaných  údajů,  a  to  za  námi  zvolené  typické 
časové období.  S ohledem na značné množství  podaných žádostí  zvolil  stavební úřad za 
typické období 3 měsíce. 

 Žádost se částečně odmítá a informace se  č á s t e č n ě   n e p o s k y t n e,

a to v tom rozsahu:

v němž žadatel požaduje informace -  sdělit průměrný počet dní od podání žádosti do vydání 
rozhodnutí, z nich průměrný počet dní u řízení, která nebyla přerušena, neboť jde o vytváření 
nové informace.

Odůvodnění:

Stavební úřad si coby rozhodné období zvolil 3 měsíce. Stavební úřad ve svém přehledu (systém 
VITA)  eviduje  den  zahájení  řízení  a  také  den,  kdy  bylo  řízení  ukončeno  pravomocným 
rozhodnutím stavebního úřadu. Z těchto dvou údajů však není možné určit délku řízení. V prvé 
řadě po dobu, kdy je řízení přerušeno, lhůta pro vydání rozhodnutí neběží, a tak nelze říci, že by 
šlo o délku samotného řízení.  V druhé řadě mnohdy řízení  pokračuje podáním mimořádných 
opravných prostředků či soudním přezkumu, což se v daném systému neeviduje.   

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Stavebnímu odboru 
Magistrátu hl.  m.  Prahy prostřednictvím zdejšího stavebního úřadu.  Odvolání  je nutno podat 
s náležitostmi dle §82 odst.2 správního řádu a v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden zůstal 
správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

Podané  odvolání  má  v souladu  s ustanovením  §85  odst.1  správního  řádu  odkladný  účinek. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

 Ing. Tomáš Círus
vedoucí odboru stavebního



 
Obdrží:



Městská část Praha 13
Úřad městské části
Odbor stavební
Oddělení výstavby

Sluneční náměstí 2580/13, 158 00  Praha 5

SPIS. ZN.: STAV 07886/2019/GS
Č.J.: P13-08921/2019
ARCHIV :

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

Mgr. Gabriela Strejčková
235 011 232
  

V Praze   18.2.2019

Věc:

Oznámení o výši úhrady za poskytnutí informace podle § 17 odst.3 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů   

 Úřad městské části Praha 13, Odbor stavební obdržel dne 11.2.2019 Vaši žádost o poskytnutí 
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů,  v níž  žádáte  poskytnutí  přehledu údajů o počtech  a  délkách územních,  stavebních, 
kolaudačních a společných řízeních, vedených stavebním úřadem, vyplněním údajů do přiložené 
tabulky požadovaných údajů, a to za námi zvolené typické časové období. S ohledem na značné 
množství podaných žádostí zvolil stavební úřad za typické období 3 měsíce. 

 Podle  §  17  odst.1  předmětného  zákona  mohou  povinné  subjekty  žádat  úhradu  nákladů 
spojených s pořízením požadované informace. S odkazem na ustanovení § 17 odst. 1 a odst. 

3  zákona  Vám za  poskytnutí  informace  sdělujeme  výši  požadované  úhrady a  způsob jejího 
výpočtu.

Celková výše úhrady činí 4600,-Kč. 

Za 3 měsíce  je v evidenci  stavebního úřadu 210 záznamů o zahájených řízeních.  Za účelem 
zjištění, která řízení byla přerušena opakovaně je nezbytné každý jednotlivý záznam v systému 
VITA samostatně otevřít, vyhledat dané řízení a informaci vyhledat, tato činnost trvá 3 minuty u 
jednoho záznamu,  celkem 10 hodin je potřeba ke zjištění  této  informace.  Stejnou činnost  je 
nezbytné provést ke zjištění zamítnutých stížností, tedy opět jde o 10 hodin. Celkem 3 hod pak 
odpovídá činnosti referenta při zapisování výsledků do tabulky. 

Celková cena tak odpovídá 23 hodinám práce odborného referenta, přičemž cena činí 200,-Kč 
za jednu hodinu práce odborného referenta, dle sazebníku dostupného na webových stránkách 
MČ Praha 13. 



Úhradu  nákladů  můžete  provést  bankovním  převodem  na  č.ú.19-2000875359/0800  Česká 
spořitelna, variabilní symbol: 106/0112019, poštovní složenkou na uvedený účet či v hotovosti 
v pokladně Úřadu městské části Praha 13.

Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud do 60 dnů ode dne 
oznámení výše požadované úhrady nezaplatíte, bude Vaše žádost s ohledem na ustanovení § 17 
odst. 5 zákona odložena.

Proti  výši úhrady můžete podat stížnost podle §16a zákona. Stížnost se podává u povinného 
subjektu, a to do 30 dnů ode dne doručení tohoto oznámení ( viz §16a odst.3 písm a) zákona). O 
stížnosti  bude  rozhodovat  Magistrát  hl.  města  Prahy,  odbor  kontrolních  činností.  Po  dobu 
vyřizování stížnosti neběží lhůta pro zaplacení požadované úhrady. 

  

 Ing. Tomáš Círus
vedoucí odboru stavebního

 

Obdrží:
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