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v

Poskytnutí informace podle zákona c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím,

ve znění pozdějších předpisů

Úřad městské části Praha 9 obdržel Žádost o poskytnutí informace, dle zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném řístu u kinformacím, ve znění ozdě'ších řed isů, kterou dne

25.05.2022pádů
(dále jen „žadatel“), ve které požaduje poskytnutí informací o těchto řízeních:

a) počtu všech vedených (tj. neukončených či „živých“) územních, stavebních a společných řízení

(ato jednotlivě) V daném období,

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,

(1) počtu územních, stavebních a společných řízení (jednotlivě), u nichž došlo V daném období k

nabytí právní moci,

vydaných stavebním úřadem dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon), za období roků 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021, tj. od 1.1. do 31. 12. daného roku a za

rok 2022 za 1. čtvrtletí 2022, tj. od 1.1. do 31.3. 2022, V elektronické podobě, přičemž V případě dat ze

systému VITA

data exportovaná do formátu Excel,

a dále o informace o personálním zajištění stavebních úřadů V daných obdobích, tj. o počtu odborných

pracovníků (odborných referentů včetně vedoucích pracovníků).

Na základě provedeného šetření V údajích vedených odborem výstavby a územního rozvoje, Úřadu

městské části Praha 9, jako stavebním úřadem příslušným podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006

Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 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

jsou V příloze uvedeny požadované informace exportované do formátu Excel, za období roků 2018, 2019,

2020, 2021 a za 1. čtvrtletí 2022, ato za každý rok samostatně.

Dále odbor výstavby a územního rozvoje, Úřadu městské části Praha 9 poskytuje informace o

personálním zajištění stavebního úřadu V požadovaných obdobích, V následující tabulce.

rok et odbo ch racovníků

2017 16

2018 16

2019 12

2020 12

2021 11

2022 10

 

Ing. Mgr. Karel Horejš

vedoucí odboru výstavby a územního rozvoje

otisk úředního razítka



Č.j. MCPO9/O84397/2022/OVÚR/Tům

Příloha:

— STAT601.01.2018-31.12.2018

— STAT601.01.2019-31.12.2019

— STAT6 01.01.2020 - 31.12.2020

— STAT6 01.01.2021 -31.12.2021

— STAT6 01.01.2022 - 31.03.2022

Obdrží:

doporučeně do vlastních rukou

žadatel

ostatní

Městská část Praha 9, Odbor občansko správní, Sokolovská č.p. 14/324, 190 00 Praha 9-Vysočany

Co: spis, evidence

str. 2


