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Žádost o poskytnutí informací týkající se projektu ,,Zastavené stavby“ 

 

Dne 07.12.2018 jsme obdrželi Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Ve své žádosti jste požadovali 

o poskytnutí následujících informací: 

,, 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.  

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“. 

Informace prosím poskytněte formou označení jedné z předpřipravených možností na uvedené otázky 

(příp. doplněním či upřesněním odpovědi ve vymezeném řádku) nebo vyplněním připravené tabulky“. 

 

K Vaší žádosti sdělujeme, že Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor stavební úřad poskytl Vámi 

požadované informace prostřednictvím doplněné tabulky, která je přílohou této odpovědi na Vaši 

žádost.  

 

S pozdravem    

 

 

 

      

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – doplněná tabulka 

 


