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   ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20 
    ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 
  

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 

(dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) obdržel dne 25.5.2022 od Mgr. Petra Novotného, advokáta, 

IČ:69316058, DS: rizgri9, Karlštejnská 2212, 252 28 Černošice (dále jen „žadatel“) žádost o poskytnutí 

následujících informací v elektronické formě za období roků 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 a za 1. čtvrtletí roku 

2022:  

a) Počtu všech vedených (tj. neukončených či „živých“) územních, stavebních a společných řízení (a to 

jednotlivě) v daném období 

b) Počtu nově zahájených územních, stavebních a společných řízení (jednotlivě) v daném období  

c) Počtu územních, stavebních a společných řízení (jednotlivě), u nichž v daném období bylo vydáno 

rozhodnutí  

d) Počtu územních, stavebních a společných řízení (jednotlivě), u nichž došlo v daném období k nabytí právní 

moci. 

Dále požadoval informace o personálním zajištění stavebního úřadu v daných obdobích, tj. o počtu odborných 

pracovníků (odborných referentů včetně vedoucích pracovníků). 

 

 

Vzhledem k tomu, že se v daném případě se jednalo o shromažďování informací z činnosti stavebního úřadu 

za určité časové období, které v požadovaném obsahu nejsou databázově vedeny v žádném elektronickém systému 

ÚMČ Praha 20, stavební úřad opatřením č.j. MCP20 014612/2022/OVUR/Mě ze dne 15.6.2022 vyzval žadatele 

k zaplacení úhrady za poskytnutí informací jako nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Proti tomu 

postupu podal žadatel stížnost, kterou stavební úřad postoupil nadřízenému orgánu, tj. Magistrátu hlavnímu města 

Prahy, odboru stavebnímu řádu, k rozhodnutí. 

 

Nadřízený správní orgán, přestože konstatoval, že se v daném případě o mimořádně rozsáhlé vyhledávání jedná, tak  

z důvodů nedostatečného prokázání, v čem mimořádná rozsáhlost vyhledávání informací spočívala, shledal stížnost 

důvodnou a rozhodnutím č.j. MHMP 1310755/2022 ze dne 25.7.2022 (nabytí právní moci dne 26.7.2022) výši 

úhrady snížil na 0,- Kč (slovy: nula korun českých). 

 

 

Č. j.: 

Číslo spisu: 

Vyřizuje: 

Telefon: 

MCP20 018393/2022/OVUR/Mě 

SZ MCP20 012843/2022 

Ing. Richard Měšťan 

271 071 635 

Praha, dne: 4.8.2022 
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Stavební úřad je výše uvedeným rozhodnutím nadřízeného orgánu vázán, a tudíž k výše uvedené žádosti poskytuje 

tyto informace: 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 1. čtvrtletí 

2022 

Počet všech vedených územních řízení 67 66 60 51 49 46 

Počet všech vedených stavebních řízení 62 45 39 41 40 10 

Počet všech vedených společných řízení 83 67 71 86 94 56 

Počet nově zahájených územních řízení 40 26 17 14 17 9 

Počet nově zahájených stavebních řízení 28 17 25 24 27 10 

Počet nově zahájených společných řízení 46 21 35 38 40 5 

Počet územních řízení, u nichž bylo v daném 

období vydáno rozhodnutí 
27 25 26 16 15 5 

Počet stavebních řízení, u nichž bylo v daném 

období vydáno rozhodnutí 
31 30 23 27 41 8 

Počet společných řízení, u nichž bylo v daném 

období vydáno rozhodnutí 
38 30 26 31 46 8 

Počet územních řízení, u nichž došlo v daném 

období k nabytí právní moci 
27 23 23 19 12 4 

Počet stavebních řízení, u nichž došlo v daném 

období k nabytí právní moci 
34 31 22 28 40 6 

Počet společných řízení, u nichž došlo v daném 

období k nabytí právní moci 
37 31 23 32 43 7 

Počet odborných pracovníků včetně vedoucích 7 8 7 8 9 9 

 

 

 

 

 

 

Ing. Richard Měšťan 

Vedoucí Odboru výstavby a územního rozvoje 

 

 

Obdrží: 

Žadatel: 

Mgr. Petr Novotný, advokát, IČ:69316058, DS: rizgri9, Karlštejnská 2212, 252 28 Černošice  

 

Co: spis, evidence, OKÚ (evidence žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb.) 
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