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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 11.02.2019 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 níž
žádáte o poskytnutí údajů v rámci projektu „Zastavené stavby“, jehož cílem je identifikovat
nejpalčivější problémy spojené s procesy povolování staveb. V obsahu žádosti žádáte o
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
2) Doplňující údaje formou výběru nebo vyplněním odpovídající odpovědi na otázky uvedené
pod Tabulkou požadovaných údajů
Informace požadujete poskytnout elektronicky.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám požadované informace poskytujeme
v tomto rozsahu:
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TABULKA POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ ( U KOLAUDAČNÍHO ŘÍZENÍ PROSÍM VYPLŇTE POUZE
ODPOVÍDAJÍCÍ OTÁZKY)
Číslo

Typ řízení

Typ údaje

otázky

územní

stavební

kolaudační

společná

PRŮBĚH ŘÍZENÍ
1.

➔ počet zahájených řízení

15

34

7

10

2.

➔ počet řízení, která byla z důvodu

7

1

2

2

2

-

-

-

nedostatků v žádosti přerušena
➢ z nich počet řízení, která byla
přerušena opakovaně
3.

➔ počet zamítnutých žádostí

3

1

-

-

4.

➔ počet vydaných rozhodnutí

8

23

3

3

128

62

43

65

93

60

-

60

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…):
(případně vepište přímo u jednotlivých typů dat v tabulce)
Odpověď: Data jsou evidována převážně v SW VITA a E-spis.

●

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)
Odpověď: Údaje jsou vztažené za poslední čtvrtletí roku 2018.

Informace byla poskytnuta na základě podkladů předložených věcně příslušným odborem Úřadu
MČ Praha 7.
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Bc. Jiří Pořízka
vedoucí ÚKAS

S pozdravem

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