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Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím  

Vážení,                            

dovolujeme si požádat Vaši instituci o informace uvedené dále. 

 

KONTEXT: 

Pro porozumění naší žádosti si dovolujeme sdělit, že informace získáváme v rámci projektu “Zastavené stavby”, jehož cílem je identifikovat 

nejpalčivější problémy spojené s procesy povolování staveb, a to zejména za účelem identifikace prvků a chování zúčastněných stran, které proces 

povolování staveb protahují. Respondenty tohoto projektu jsou jak orgány státní správy, tak stavebníci i veřejnost. 

Zaslaná žádost navazuje na pilotní průzkumnou žádost, rozeslanou na podzim minulého roku vybraným stavebním úřadům, která žádost upřesnila 

tak, aby stavební úřady nezatěžovala náročným vyhledáváním nebo výzvami k upřesnění. To nám pomohlo identifikovat, jaká data jsou 

stavební úřady schopné snadno poskytnout - zejména pokud využívají odpovídající elektronický software (spisovou službu).  

Dále uvedený rozsah informací nám proto mnoho stavebních úřadů již bez problémů poskytlo. 

 

ZPŮSOB POSKYTNUTÍ INFORMACÍ: 

Informace, prosím, poskytněte doplněním odpovědí resp. výběrem z předpřipravených odpovědí na níže uvedené otázky a vyplněním 

připravené tabulky. Veškeré informace žádáme poskytnout elektronickou formou na e-mailovou adresu informace@osops.cz 

 

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 
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2) doplňující údaje formou výběru nebo vyplněním odpovídající odpovědi na otázky uvedené pod Tabulkou požadovaných 

údajů  

TABULKA POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ ( U KOLAUDAČNÍHO ŘÍZENÍ PROSÍM VYPLŇTE POUZE ODPOVÍDAJÍCÍ OTÁZKY) 

 

Číslo 

otázky  

 

Typ údaje 

 

Typ řízení 

územní stavební kolaudační společná 

PRŮBĚH ŘÍZENÍ  

1. ➔ počet zahájených řízení      

2. ➔ počet řízení, která byla z důvodu 

nedostatků v žádosti přerušena 

    

➢ z nich počet řízení, která byla přerušena 

opakovaně 

    

3. ➔ počet zamítnutých žádostí     

4. ➔ počet vydaných rozhodnutí     

DÉLKA TRVÁNÍ ŘÍZENÍ 

5. ➔ průměrný počet dní od podání žádosti do 

vydání rozhodnutí  

    

➢ z nich průměrný počet dní u řízení,     
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která nebyla přerušena 

 

● Uveďte prosím, v jakém elektronickém software data evidujete (např. VITA, vlastní Excel…):  

………………………………………………………………………………………………… (případně vepište přímo u jednotlivých typů dat v tabulce) 

● 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) …………………………………………………………………………… 


