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Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážení,
dne 24. října 2018 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „InfZ“).
V obsahu Vaší žádosti žádáte o poskytnutí informací v rámci projektu „Zastavené stavby“, jehož
cílem je identifikovat nejpalčivější problémy spojené se stavebními, územními a kolaudačními
řízeními o povolování bytových a nebytových budov, které prvky a chování zúčastněných stran
proces protahují, činí zmatečným a vedou k právní nejistotě, růstu nákladů, průtahům při výstavbě a
v důsledku i růstu cen realizovaných staveb. Žádáte o:
1) přehled údajů o územních, stavebních a kolaudačních řízeních, které naše instituce již nyní
pravidelně sestavuje a předává jiným orgánům, například Českému statistickému úřadu
(ČSÚ), ministerstvu pro místní rozvoj (MMR), krajskému úřadu, v Praze Institutu plánování
a rozvoje (IPR). Informace žádáte rozděleně podle jednotlivých institucí, kterým údaje
předáváme (pokud jich je více). Tuto informace lze poskytnout například i jen poskytnutím
standardní (poslední, nedávno použité) sestavy, formuláře, tabulky takových údajů (pokud
existuje), tak, aby z ní vyplývalo, které údaje se jiným orgánům standardně poskytují. Pokud
by taková sestava obsahovala neběžné zkratky, kódy apod., prosíte o jejich vysvětlení nebo
odkaz na dostupný vysvětlující dokument.
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2) přehled údajů o územních, stavebních a kolaudačních a společných řízeních, které lze
automatizovaně získat z naší evidence za určitý časový úsek, ve které tato řízení vedeme,
případně z jiné pomocné evidence. Jde Vám o počty různých případů a situací za časové
období (měsíc, čtvrtletí, pololetí, rok, jiné). Požadované informace (údaje) požadujete vložit
do přiložené /připojené tabulky. Vyřízení formou vložení údajů do připravené tabulky
sledujete úsporu práce povinného subjektu a opírá se o § 4a odst. 2 písm. a) („sdělením
informace v elektronické nebo listinné podobě“), písm. c) („poskytnutím datového souboru
obsahujícího požadovanou informace“) a písm. e) („sdílením dat prostřednictvím rozhraní
informačního systému“) Infozákona.
Součástí Vaší žádosti jsou i přiložené tabulky pro vyplnění.
Veškeré informace žádáte poskytnout elektronickou formou na Vaši e-mailovou adresu.
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám požadované informace poskytujeme a
sdělujeme:
Stavební úřad Úřadu MČ Praha 7 zpracovává agendu v programu VITA SÚ, kde bohužel není
možné automaticky získat Vámi požadované informace. Některé z nich lze vyhledat, avšak pak je
třeba je ručně přepočítat, případně vytřídit. Pravidelně Stavební úřad sestavuje přehled pro
Ministerstvo místního rozvoje, avšak jen podle jejich požadavků, což v praxi znamená jen určité
požadované paragrafy, případně paragrafy s odstavcem, či paragrafy s odstavcem a konkrétním
písmenem. Tyto údaje tak nebudou pro Váš projekt využitelné. Tento přehled je vždy za uplynulý
rok.
Naše městská část je zapojena do Benchmarkingové iniciativy; i zde poskytujeme údaje, vždy za
uplynulý rok, a to zvlášť za obecný a zvlášť za speciální stavební úřad. I tato evidence je však dána
požadavky zadavatele (opět jen jednotlivé paragrafy, případně paragrafy s odstavci, či písmeny).
Z této evidence byly vybrány údaje uvedené v tabulce. Je nám líto, že není možné z vytvářených
sestav poskytnout více údajů. Níže přikládáme vyplněné tabulky.

Městská část Praha 7, Úřad městské části Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7
IČO: 000 63 754, Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 2000870339/0800, www.praha7.cz
tel.: 220 144 111, e-mail: podatelna@praha7.cz

Bc. Jiří Pořízka
vedoucí ÚKAS

S pozdravem

Rozdělovník:
1.
2. ÚKAS- do spisového materiálu.
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