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odbor výstavby — stavební úřad
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se sídlem: Sernjlská 43/1, 197 00 Praha 9 _ Kbely
detašované pracoviště: Železnobrodska 825, 197 00 Praha 9 — Kbely
Telefon: 2786852 470, IDS: ji9buvp ,
V Praze dne 26.3.2019

Č.j.: P19 1788/2019—OV/P
Sp. zn.: SZ Pl9 1788/2019
Vyřizuje: lng. Peterková
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telefon: 286 852 479

Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 19 jako příslušný stavební úřad podle
ustanovení § 13 odst. 1 c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále
jen „stavební zákorr') a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy. kterou se vydává Statut hl. m.
Prahy, ve znění pozdějších předpisů. obdržel dne 13.3.2019 žádost
sadresou pro doručování _ Respekt/Economia.
Pernerova 673/47. 180 07 Praha 8 o poskytnutí informace V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb,.
o svobodném přístupu k informacím, a to:
1. Počet podaných žádostí o umístění stavby a počet žádostí o stavební povolení
Počet odvolání proti vydaným povolením z bodu 1
3. Počet dnů uplynulých mezi podáním žádostí definovaných v bodě 1 a zaháj ením
příslušného řízení (jednotlivě pro každou žádost)
4. Počet dní potřebných k vydání povolení stavby a povolení o umístění stavby (tedy délka
příslušného řízení » jednotlivě pro každé řízení)
5. Body 1 —— 4 vyčíslit jednotlivě za roky 2015 — 2016 — 2017 — 2018
K této žádosti vydává zdejší stavební úřad:
I. Sdělení
k části specifikované v bodě 1., 2. a 3. žádosti ve vztahu k bodu 5.
Na Úřadu Městské části Praha 19 je zavedena elektronická spisová evidence, z níž je
možné prostým nahlédnutím a sečtením požadované informace získat. Dále zdejší stavební úřad
sděluje. že v souladu s ustanovením § 44 zákona č. 500/2004 Sb.. správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, se V případě žádosti o umístění stavby i žádosti o stavební povolení jedna o
návrhová řízení. která jsou zahajena dnem., kdy žádost byla doručena příslušnému stavebnímu
úřadu.
Stavební úřad žádosti V této části žádostí vyhovuje.
96 žádostí o umístění stavby V roce 2015, 2 odvolání
121 žádostí o umístění stavby v roce 2016, 1 odvolání

115 žádostí o umístění stavby v roce 2017. 6 odvolání
107 žádostí o umístění stavby V roce 2018, 1 odvolání
52 žádostí o stavební povolení v roce 2015. 3 odvolání
69 žádostí o stavební povolení v roce 2016, ] odvolání

68 žádostí o stavební povolení V roce 2017, 1 odvolání
58 žádostí o stavební povolení V roce 2018, 1 odvolání

II. Rozhodnutí
k části žádosti specifikované v bodě 4. a 5. - Počet dní potřebných k vydání povolení

stavby a povolení o umístění stavby (tedy délka příslušného řízení — jednotlivě pro každé řízení)
vyčíslitjednotlivě za roky 2015 — 2016 — 2017 — 2018.

Zdejší stavební úřad posoudil výše specifikovanou žádost v bodě 4. ve věci poskytnutí
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném řístu u kinformacím ve znění
pozdějších předpisů, kterou dne 13.3.2019 podal
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zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve

spojení s ustanovením § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl takto:
Žádost o poskytnutí informace specifikovaná v bodě 4. a 5. - Počet dní potřebných

k vydání povolení stavby a povolení o umístění stavby (tedy délka příslušného řízení — jednotlivě
pro každé řízení) vyčíslit jednotlivě za roky 2015 — 2016 — 2017 — 2018, se odmítá.
Účastník řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle ustanovení § 27 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

Odůvodnění
V souladu s ustanovením § 167 odst. 1) stavebního zákona zdejší stavební úřad ukládá a
eviduje veškerá pravomocná rozhodnutí a jiná opatření stavebního úřadu vydaná podle
stavebního zákona, podklady pro správní řízení a pro jiná opatření, včetně ověřené dokumentace
a certifikátů od autorizovaného inspektora. Počet dní potřebných k vydání jednotlivých povolení
není stavebním úřadem sledován a jeho stanovení by znamenalo složitým a zdlouhavým
způsobem, tedy vyhledáním a nahlédnutím do každého jednotlivého spisu, sčítáním, resp.
odečítáním (doba přerušení) jednotlivých dob vytvoření nové informace. S ohledem na tuto
skutečnost a především s odkazem na ustálenou judikaturu uvedenou např. Nejvyšším správním
soudem (NSS 9A 194/2012 ze dne 28.4.2016), která říká, že pokud není povinný subjekt
povinen vést určitou konkrétní statistiku nebo databázi, pak by byl požadavek na poskytnutí
informací vtomto smyslu neodůvodněný, resp. jednalo by se o informace, které by musel
povinný subjekt vytvořit. Na tuto skutečnost pamatuje také ustanovení § 2 odst. 4) zákona
106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kdy uvádí, že
„povinnost poskytnout informace se netýká ...... vytváření nových informací“. Z výše uvedených
důvodů rozhodl zdejší stavební úřad tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.
Poučení odvolání
Proti tomuto rozhodnutí může podle ustanovení § 16 zákona o svobodném přístupu
kinformacím, účastník řízení, podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení
k Magistrátu hl. m. Prahy, odboru stavebního řádu podáním, učiněným u Úřadu městské části

Praha 19, odboru výstavby.
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