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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANKY
číslo jednací: KUJCK 154182/2018
spisový znak: KHEJ 149694/2018/kakr/3

datum: 20.12.2018

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Dne 07.12.2018 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 07.12.2018, v níž požadujete poskytnutí
následujících informací:
zda a jaká data KÚ ohledně povolování staveb na území kraje eviduje. Nežádáme tedy samotná data, jde nám pouze o
obecnou informaci ohledně evidence a dostupnosti následujících údajů. :
●

zda jakožto nadřízený orgán ve věci územního plánování a stavebního řádu sbíráte od obecných stavebních úřadů
(dále jen „SÚ“) (SÚ ve smyslu § 13 odst. 1 písm. c) až e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon)) údaje o jejich činnosti,

●

zda evidujete data o činnosti KÚ (ve smyslu § 13 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon)) a činnosti KÚ jakožto nadřízeného orgánu, zda data vyhodnocuje a předáváte jiné instituci.

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:

Vaší žádosti jsme vyhověli a Vámi požadované informace zasíláme ve vyplněné tabulce. A dále dodáváme, že krajský úřad
každoročně vyplňuje pro MMR cestou ÚÚR Brno dotazník pro Analýzu činnosti ve vazbě na usnesení vlády č. 774 ze dne
19.10.2011.

S pozdravem

Mgr. Petr Soukup
vedoucí odboru

v z. Ing. Zdeňka Pandulová
vedoucí organizačního oddělení
- podepsáno elektronicky -

1x příloha:
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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 orientační 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.

Požadované informace:
V rámci tohoto projektu bychom Krajský úřad (dále jen „KÚ“) chtěli požádat o poskytnutí základních informací, zda a jaká data KÚ
ohledně povolování staveb na území kraje eviduje. Nežádáme tedy samotná data, jde nám pouze o obecnou informaci ohledně
evidence a dostupnosti následujících údajů. :
● zda jakožto nadřízený orgán ve věci územního plánování a stavebního řádu sbíráte od obecných stavebních úřadů (dále jen „SÚ“)
(SÚ ve smyslu § 13 odst. 1 písm. c) až e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)) údaje
o jejich činnosti,
● zda evidujete data o činnosti KÚ (ve smyslu § 13 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon)) a činnosti KÚ jakožto nadřízeného orgánu, zda data vyhodnocuje a předáváte jiné instituci.
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Informace prosím poskytněte formou označení jedné z předpřipravených možností na níže uvedené otázky (příp. doplněním či
upřesněním odpovědi ve vymezeném řádku) nebo vyplněním připravené tabulky. Veškeré informace žádáme poskytnout
elektronickou formou na e-mailovou adresu informace@osops.cz, zasláním vyplněných níže uvedených dotazů a tabulek.

Dotazy a tabulky k vyplnění:

I.

Eviduje KÚ statistická data, která se týkají povolování staveb, předávaná jednotlivými SÚ, které se na území kraje nachází?
Vyberete z následujících možností: ANO/NE.

NE

● Pokud ANO, uveďte, prosím, v následující tabulce, zda vedete jejich evidenci podle jednotlivých typů staveb (např. stavby pro
bydlení, nebytové stavby, dopravní stavby, jiné) nebo podle způsobu povolování stav (tj. např. podle jednotlivých typů řízení
uvedených ve stavebním zákoně). Pokud vedete jiný způsob evidence , uveďte, prosím, o jaký způsob jde:
……………………………………………..………………..
● V tabulce dále uveďte, zda data předáváte jiné instituci a o jakou instituci jde (např. Ministerstvo pro místní rozvoj, Český
statistický úřad apod.).

TYP ÚDAJE

Data evidujeme Data evidujeme
ANO (A) / NE (N)

Data evidujeme

podle typů

podle způsobu

staveb

povolování

ANO (A) / NE (N)

staveb
ANO (A) / NE (N)

1.

Počet zahájených řízení
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Data předáváme
jiné instituci:
(např. MMR, ČSÚ
apod.)

2.

Počet zahájených řízení, která byla z důvodu
nedostatků v žádosti stavebníka před zahájením
projednání přerušena

2.1
.
3.

➢ z nich počet řízení, která byla přerušena
opakovaně

Počet řízení, ve kterých byla žádost projednána
opakovaně

4.

Počet zamítnutých žádostí

5.

Počet vydaných rozhodnutí

6.

Průměrný počet dní od podání žádosti do vydání
rozhodnutí (tj. celková doba trvání řízení) - resp. lze
ze snadno dostupných údajů tento průměr určit

6.1

➢ z nich počet dní u řízení, která nebyla přerušena

.
7.

Počet řízení, ve kterých došlo k nedodržení lhůt
daných příslušným právním předpisem ze strany
stavebního úřadu

● Pokud KÚ eviduje výše uvedená data, předávaná od SÚ, jaká je frekvence sběru takových dat? Vyberete z následujících možností
tu převažující:

Roční/pololetní/kvartální/měsíční/jiná (uveďte jaká) …………………………………………….
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II.

Eviduje a vyhodnocuje KÚ statistická data, která se týkají staveb, které sám povoluje? Vyberete z následujících možností:
ANO/NE

NE

● Pokud ANO, uveďte prosím v následující tabulce, zda vedete jejich evidenci podle jednotlivých typů staveb (např. stavby pro
bydlení, nebytové stavby, dopravní stavby, jiné) nebo podle způsobu povolování staveb (tj. podle jednotlivých typů řízení
uvedených ve stavebním zákoně.)Pokud vedete jiný způsob evidence , uveďte, prosím, o jaký způsob jde:
……………………………………………..………………..
● V tabulce dále uveďte, zda data předáváte jiné instituci a o jakou instituci jde (např. Ministerstvo pro místní rozvoj, Český
statistický úřad apod.).
● Uveďte prosím, v jakém elektronickém software data evidujete (např. VITA, vlastní Excel…): ……………………………………
………………………………………………………………………………………………………….(případně vepište přímo u typů dat v tabulce)

TYP ÚDAJE

Data

Data evidujeme

Data evidujeme

evidujeme

podle typů

podle způsobu

ANO (A) / NE

staveb

povolování

(N)

ANO (A) / NE (N)

staveb
ANO (A) / NE (N)

1.

Počet zahájených řízení

2.

Počet zahájených řízení, která byla z důvodu
nedostatků v žádosti stavebníka před zahájením
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Data
předáváme
jiné instituci:
(např. MMR,
ČSÚ apod.)

projednání přerušena
2.1
.
3.

➢ z nich počet řízení, která byla přerušena
opakovaně

Počet řízení, ve kterých byla žádost projednána
opakovaně

4.

Počet zamítnutých žádostí

5.

Počet vydaných rozhodnutí

6.

Průměrný počet dní od podání žádosti do vydání
rozhodnutí (tj. celková doba trvání řízení) - resp. lze
ze snadno dostupných údajů tento průměr určit

6.1

➢ z nich počet dní u řízení, která nebyla přerušena

.
7.

Počet řízení, ve kterých došlo k nedodržení lhůt
daných příslušným právním předpisem ze strany
stavebního úřadu

III.

Eviduje KÚ jakožto nadřízený orgán data, která se týkají nesouhlasu s vydanými rozhodnutími SÚ (odvolání, přezkum, žaloby)?
Pokud taková data evidujete, uveďte i to, kdo nesouhlas podal. Doplňte, prosím, v následující tabulce:
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TYP ÚDAJE

Data evidujeme

Evidujeme, kdo odvolání/žaloby/podnětu k přezkumu

ANO (A) / NE (N)

podal NE (N) / ANO (A) (např. stavebník/jiný účastník řízení
např. soused, spolek, obec apod. )

1.
1.1.

Počet řízení, ve kterých bylo podáno odvolání

➢ z nich počet řízení, kdy bylo rozhodnutí

A

N

A

N

A

N

A

N

A

N

A

N

A

N

A

N

A

N

stavebního úřadu potvrzeno

1.2.

➢ z nich počet řízení, kdy bylo rozhodnutí
stavebního úřadu změněno

1.3.

➢ z nich počet řízení, kdy bylo rozhodnutí
stavebního úřadu zrušeno a vráceno
stavebnímu úřadu k novému projednání

2.
2.1.

Počet řízení, ve kterých byla podána žaloba

➢ z nich počet žalob, kdy bylo napadené
rozhodnutí zrušeno a vráceno k novému
projednání

2.2.

➢ z nich počet žalob, kdy bylo napadené
rozhodnutí potvrzeno (soud žalobu zamítl)

3.

Počet řízení, ve kterých byl podán podnět k
přezkumu

3.1.

➢ z nich počet podnětů, na jejichž základě správní
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orgán zahájil přezkumné řízení

3.2.

➢ z nich počet podnětů, u kterých správní orgán

A

neshledal důvody k zahájení přezkumného
řízení

Marta Smolíková, ředitelka
Otevřená společnost o.p.s.
Prokopova 9
130 00 Praha
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