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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 vyhl. 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 (dále jen „InfoZ“), kterou dne 29.08.2022 podal 

 

Mgr.  Jan Pořízek, advokát, IČO 01173561, se sídlem AK Kováků č.p. 554/24, 150 00  Praha 

5-Smíchov 

(dále jen "žadatel"), a na základě posouzení stavební úřad sděluje, že odpověď na žádost podle InfoZ o 

poskytnutí informace  

 

„zda Váš úřad při výkonu působnosti obecného stavebního úřadu vydal v posledních pěti letech 

rozhodnutí o přestupku: 

- Podle § 178 odst. 1písm. g), k) nebo o) stavebního zákone z roku 2006 ve znění účinném do 31. 

prosince 2017, tedy o přestupku spáchaném užíváním stavby v rozporu s kolaudačním 

rozhodnutím, s kolaudačním souhlasem nebo s oznámením o užívání stavby; nebo 

- Podle § 178 odst. 1 písm. g) stavebního zákona z roku 2006 ve znění účinném od 1. ledna 2018, 

tedy o přestupku spáchaném v rozporu s ůčelem vymezeným v kolaudačním rozhodnutí, 

v kolaudačním souhlasu, v oznámení o užívání stavby nebo povolení stavby, případně přestupku 

spáchaném umožněním takového užívání jiné osobě.“ 

 

je kladná, tedy stavební úřad vydal v posledních pěti letech rozhodnutí o přestupku ve výše uvedených 

případech. Pro upřesnění stavební úřad uvádí, že v případě skutkových podstat uvedených v ustanovení § 

178 odst. 1 písm. g), k), o) ve znění stavebního zákona účinném do 31.12.2017 nebylo vydáno žádné 

takové rozhodnutí o přestupku. Stavební úřad žádosti vyhovuje. 

 

Správní právo trestní, tedy přestupkové právo se stále více blíží klasickému trestnímu právu a tedy pro 

trestnost přestupků platí obdobné principy a pravidla jako pro trestnost trestných činů. S ohledem na 
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charakter přestupkové řízení není možné poskytovat informace z jeho průběhu osobám odlišným od 

účastníků řízení (obviněný). Ostatně i v případě skončení přestupkového řízení uložením sankce by se 

mělo zabránit tomu, aby byl obviněný z přestupku, který byl uznán vinným, trestán vedle správního trestu 

uloženého v rozhodnutí navíc též zveřejněním rozhodnutí, proto je v § 66 přestupkového zákona zákaz 

vyvěšení veřejné vyhlášky, resp. jakékoli písemnosti v přestupkovém řízení na úřední desce (vyvěsí se 

pouze oznámení o možnosti písemnost převzít). Z toho vyplývá, že účastníkem řízení je obviněný a ten 

nemůže být sankcionován ještě zveřejňováním, resp. zasíláním rozhodnutí třetím osobám, potažmo jiných 

informací týkajících se přestupku. Ostatně zveřejnění rozhodnutí o přestupku je dle přestupkového 

zákona samostatnou sankcí (§50), v případě přestupků ve stavebnictví lze však aplikovat pouze sankci 

napomenutí nebo uložení pokuty, tedy sankce uvedené ve stavebním zákoně. Sdělování informací 

týkajících se výše uvedených typizovaných přestupků třetím osobám, které k tomu nemají žádné zákonem 

stanovené oprávnění, by tedy z logiky věci bylo nejen nezákonné, ale i proti smyslu a účelu sankčního 

řízení dle stavebního a přestupkového zákona a jednalo by se o zásah do soukromí obviněného, který je 

nejen nepřiměřený povaze a závažnosti přestupku, ale především odporující zásadě legitimního 

očekávání. Poskytnutí byť anonymizované kopie žadateli, by vzhledem k nemožnosti zabránění možnosti 

ztotožnění obviněného vyplývající i jen ze souvislostí v textu odůvodnění takového rozhodnutí, mohlo 

být nepřiměřeným zásahem do jeho práv.  

 

Podle § 5 odst. 3 bude informace také do 15 dnů od poskytnutí zveřejněna způsobem umožňující dálkový 

přístup na webových stránkách MČ Praha 5:  

https://www.praha5.cz/povinne-zverejnovane-informace/archiv-poskytnutych-informaci-podle-zakona-c-

106-1999-sb/ 

 

 

 

 

 

Ing. Dana Ševčíková, v.r. 

vedoucí Odboru Stavební úřad 

  

otisk razítka 

 

 

 

Obdrží: 

Mgr.  Jan Pořízek, IDDS: xywmqri 

 místo podnikání: Kováků č.p. 554/24, 150 00  Praha 5-Smíchov 

 

 

 

 

Při jednání se stavebním úřadem vždy uvádějte číslo jednací a spisovou značku stavebního úřadu. 

 

 

Stejnopis: spisy 

Za správnost vyhotovení: Mgr. Barbora Škubnová 

 
 

https://www.praha5.cz/povinne-zverejnovane-informace/archiv-poskytnutych-informaci-podle-zakona-c-106-1999-sb/
https://www.praha5.cz/povinne-zverejnovane-informace/archiv-poskytnutych-informaci-podle-zakona-c-106-1999-sb/

