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SDELENI
O ODLOŽENÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACE

Městská ěást Praha 20, Úřad městské ěásti Praha 20, 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") a vyhlášky ě. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se
vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební úřad"), jako povinný subjekt
podle ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
obdržel dne 13.3.2019 (dále jen „žadatel“), žádost
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“),
kterou bylo požadováno poskytnutí následujících informací:

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

2. Počet odvolání proti vydaným povolením z bodu 1

3. Počet dnů uplynulých mezi podáním žádostí definovaných v bodě 1 a zahájením příslušného řízení
(jednotlivě pro každou žádost)

4. 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.

Vzhledem k tomu, že podaná žádost o poskytnutí informací byla částečně nesrozumitelná, resp. z ní nebylo zřejmé,
jaké všechny informace jsou požadovány, stavební úřad opatřením ze dne 18.3.2019 vyzval žadatele k doplnění a
upřesnění jeho žádosti. Zároveň ho poučil, že pokud žádost do 30 dnů ode dne doručení této výzvy nebude
doplněna (upřesněna), bude podle § 14 odst. 5 písm. a) InfZ odložena.

Protože žádost nebyla ve výše uvedené lhůtě doplněna (upřesněna), stavební úřad ji tímto podle § 14 odst. 5
písm. a) InfZ odkládá.

Poučení:

Pokud žadatel s tímto způsobem vyřízení žádosti nesouhlasí, může na postup stavebního úřadu podat stížnost podle
§ 16a InfZ, a to u zdejšího správního orgánu. O stížnosti bude rozhodovat Magistrátu hlavního města Prahy.
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