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I. SDĚLENÍ 
 

Úřad městské části Praha 5, odbor Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. 

c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „stavební zákon“), a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut 

hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební úřad“), obdržel žádost ve věci poskytnutí 

informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, kterou dne 25.05.2022 podal 

 

Mgr. Petr Novotný, advokát, IČO 69316058, se sídlem AK Karlštejnská č.p. 2212, 252 28  

Černošice 

 

(dále jen "žadatel"), týkající se poskytnutí informací „o počtu územních, stavebních a společných 

řízeních, tj. o: 

b)   Počtu nově zahájených územních, stavebních a společných řízení (jednotlivě) v daném období 

c) Počtu územních stavebních a společných řízení (jednotlivě), u nichž v daném období bylo 

vydáno rozhodnutí  

d) Počtu územních stavebních a společných řízení (jednotlivě), u nichž došlo v daném období 

k nabytí právní moci“ 

s tím, že se žadatel požaduje tyto informace jednotlivě za roky 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, a 1. 

čtvrtletí 2022. 

 

Přehled počtu žádostí, rozhodnutí a nabytí právní moci v územních, stavebních a společných řízeních 

lze zajistit nahlédnutím a provedením operací v elektronickém programu, který stavební úřad k vedení 

spisů používá od roku 2016, a jejichž evidenci tedy od tohoto roku vede a přehledy požadovaných 

informací je možné dohledat prostým nahlédnutím do programu elektronické spisové evidence. Tyto 

informace jsou poskytnuty níže v tomto sdělení. Stavební úřad žádosti v této části vyhovuje. 

 

Počet nově zahájených řízení, tedy učiněných podání, týkajících se: 

 umístění stavby v roce  

2017: 115 (z celkového počtu došlých podání 4142) 

2018: 127 (z celkového počtu došlých podání 4363) 

2019: 151(z celkového počtu došlých podání 3890) 

2020: 114 (z celkového počtu došlých podání 3796) 

2021: 90 (z celkového počtu došlých podání 4395) 

2022: 24 (z celkového počtu došlých podání 1086) 
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 stavební povolení v roce 

2017: 283 (z celkového počtu došlých podání 4142) 

2018: 212 (z celkového počtu došlých podání 4363) 

2019: 236 (z celkového počtu došlých podání 3890) 

2020: 221 (z celkového počtu došlých podání 3796) 

2021: 242 (z celkového počtu došlých podání 4395) 

2022: 42 (z celkového počtu došlých podání 1086) 

 

 společné povolení v roce 

2017: 119 (z celkového počtu došlých podání 4142) 

2018: 126 (z celkového počtu došlých podání 4363) 

2019: 163 (z celkového počtu došlých podání 3890) 

2020: 153 (z celkového počtu došlých podání 3796) 

2021: 150 (z celkového počtu došlých podání 4395) 

2022: 27 (z celkového počtu došlých podání 1086) 

 

Počet řízení, ve kterých bylo vydáno rozhodnutí, týkajících se: 

 umístění stavby v roce  

2017: 104  

2018: 122  

2019: 120 

2020: 121 

2021: 62  

2022: 16 

 

 stavební povolení v roce 

2017: 237  

2018: 209  

2019: 206 

2020: 166 

2021: 217  

2022: 48  

 

 společné povolení v roce 

2017: 89  

2018: 123  

2019: 137  

2020: 139  

2021: 132  

2022: 27  

 

 

 

Počet řízení s rozhodnutím s nabytím právní moci, týkajících se: 

 umístění stavby v roce  

2017: 94  
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2018: 92  

2019: 108 

2020: 97 

2021: 61  

2022: 15 

 

 stavební povolení v roce 

2017: 190  

2018: 164  

2019: 147 

2020: 121 

2021: 175  

2022: 35  

 

 společné povolení v roce 

2017: 76  

2018: 109  

2019: 116  

2020: 120  

2021: 117  

2022: 26  

 

 
 

 

II. SDĚLENÍ 
 

Úřad městské části Praha 5, odbor Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. 

c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „stavební zákon“), a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut 

hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební úřad“), obdržel žádost ve věci poskytnutí 

informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, kterou dne 25.05.2022 podal 

 

Mgr. Petr Novotný, advokát, IČO 69316058, se sídlem AK  Karlštejnská č.p. 2212, 252 

28  Černošice 

 

(dále jen "žadatel"), týkající se poskytnutí informací „o personálním zajištění stavebních úřadů v daných 

obdobích, tj. o počtu odborných pracovníků (odborných referentů včetně vedoucích pracovníků)“ s tím, 

že žadatel požaduje tyto informace jednotlivě za roky 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, a 1. čtvrtletí 2022. 

 

Předmětná část žádosti byla postoupena ke zpracování Odboru Kancelář tajemníka, Oddělení personální 

a mzdové (dále jen „OKT“), neboť stavební úřad není příslušný ke zpracování požadovaných informací 

o svém personálním obsazení. Na základě požadavku OKT byla dne 09.06.2022 zaslána žadateli výzva 

č.j. MC05 114507/2022 ze dne 09.06.2022 k úhradě nákladů spojených s vyhledáváním a zpracováním 

požadovaných informací OKT. Dne 10.06.2022 žadatel podal v bodě b) ve svém podání č.j. MC05 

119093/2022 ze dne 10.06.2022 „stížnost proti vyčíslení nákladů na poskytnutí informace a podmínění 

poskytnutí informací zaplacením těchto nákladů“, které bylo, z důvodu nedostatečného odůvodnění 
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vyhledávání a zpracování informací o požadované personální obsazenosti stavebního úřadu 

v jednotlivých obdobích ze strany OKT a nepředložení úředního záznamu k tomuto vyhledávání, 

vyhověno.   

 

Přehled počtu zaměstnanců Úřadu městské části Praha 5 je plně v kompetenci OKT, který požadované 

informace po dožádání poskytl v podobě uvedené v tomto sdělení. OKT žádosti v této části vyhovuje.  

 

Počet zaměstnanců ÚMČ Praha 5 na Odboru Stavební úřad v letech 2017 – 2022 
  

rok/měsíc leden únor březen  duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

   

2017 21 19 19 20 20 19 19 21 20 20 21 23

   

2018 22 22 22 22 22 21 22 22 22 23 22 21

   

2019 22 23 23 23 23 23 21 21 24 23 23 23

   

2020 23 23 22 22 22 23 23 23 22 22 22 23

   

2021 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

   

2022 23 23 23                  

   

            

 

Počet systemizovaných míst dle organizačního řádu (zaměstnanci OSÚ vč. vedoucích): 2017 – 25, 2018 

– 25, 2019 – 25, 2020 – 26, 2021 – 26, 2022 – 26. 

 

Seznam počtu odborných technických referentů, vč. vedoucích za daná požadovaná období je počítán 

na dané systematizované místo dle organizačního řádu a žádným způsobem nezohledňuje poloviční či 

jiné částečné úvazky zaměstnanců na takové pozici, může být tedy co do skutečné obsazenosti 

zkreslující.  

 

 


