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VYROZUMĚNÍ K ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ 
Městská část Praha 20, Úřad městské části 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 č. 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 11.3.2020 od společnosti FLAT ZONE s.r.o., IČ 06682634, Na Zlatě 2835/1, 158 00 Praha 5 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. Všechna probíhající územní řízení ve správním obvodu Praha 20 ke dni 24.2.2020 

2. Všechna probíhající stavební řízení ve správním obvodu Praha 20 ke dni 24.2.2020 

3. Všechna probíhající společná územní a stavební řízení ve správním obvodu Praha 20 ke dni 24.2.2020 

4. Všechny probíhající procesy EIA ve správním obvodu Praha 20 ke dni 24.2.2020 

A dále bylo žádáno o všechna územní rozhodnutí, stavební rozhodnutí a společná územní a stavební rozhodnutí 
v období mezi 1.1.2019 a 24.2.2020. 

Stavební úřad tímto žadatele prosí, vzhledem k současné vážné situaci v souvislosti 
s výskytem koronaviru (označovaného jako SARS CoV-2) na území České republiky 
a následných vládou České republiky přijatých krizových opatření a omezenému 
chodu úřadů, zda by nemohl v co nejkratší době vzít svoji žádost zpět.   
Vyřizování této žádosti výrazně zatíží chod našeho úřadu, který je v současné době již velmi omezený. V daném 
případě je navíc požadováno poskytnutí i kopií rozhodnutí za značně dlouhou dobu, což bude znamenat nejen jejich 
náročné dohledávání, ale také následnou anonymizaci osobních údajů v nich uvedených. Stavební úřad nevidí 
v současné velmi vážné době smysl shromažďování takových informací. 

Pokud žadatel prosbě o zpětvzetí žádosti nevyhoví, pak ho stavební úřad vyrozumívá, že vzhledem k tomu, že se 
jedná o vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti, 
prodlužuje podle ust. § 14 odst. 7 písm. b) InfZ lhůtu pro poskytnutí informace o 10 dní, tj. do 6.4.2020. 

 
 
 
 

Ing. Richard Měšťan 
Vedoucí Odboru výstavby a územního rozvoje 
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