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Žádost o poskytnutí informací týkající se řízení o územním plánování a stavebním řádu 

 

Dne 20.03.2019 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 požadovala  

poskytnutí následujících informací: 

,,1. Kolik řízení ve smyslu ust. § 94a až § 94i zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování  

a stavebním řádu, v znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") bylo vedeno v roce 2018  

v rámci katastrálních území patřících do Karlovarského kraje, ve vztahu ke kterým správním obvodům 

(okresům) byla tato řízení vedena a jakých staveb se tato řízení týkala (ve smyslu vymezení kategorií 

staveb dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v znění pozdějších předpisů, 

ust. § 3 s odkazem na přílohu č. 1 tohoto zákona; tj. zda se jednalo o stavbu kategorie I, nebo 

podlimitní záměr, tj. stavbu kategorie II vč. bližší klasifikace záměru dle citované přílohy, ze které 

bude seznatelný účel dotčené stavby)? 

2. Jaká je průměrná délka řízení ve smyslu ust. § 94a až § 94i stavebního zákona? 

3. Kolik řízení ve smyslu ust. § 94j až § 94p stavebního zákona bylo vedeno v roce 2018 v rámci 

katastrálních území patřících do Karlovarského kraje, ve vztahu k jakým správním obvodům 

(okresům) byla tato řízení vedena a jakých staveb se tato řízení týkala (ve smyslu vymezení kategorií 

staveb dle ust. § 94j odst. 1 stavebního zákona, vč. dílčího členění dle ust. § 15 odst. 1 písm. b) až d);  

u staveb v působnosti obecného stavebního úřadu prosím uveďte, zda se jednalo o stavbu určenou  

pro bydlení, hospodářskou nebo průmyslovou stavbu, příp. jinou charakteristiku blíže určující účel 

dotčené stavby)? 

4. Jaká je průměrná délka řízení ve smyslu ust. § 94j až § 94p stavebního zákona? 

5. Kolik řízení ve smyslu ust. § 94q až § 94z stavebního zákona bylo vedeno v roce 2018 v rámci 

katastrálních území patřících do Karlovarského kraje, ve vztahu k jakým správním obvodům 

(okresům) byla tato řízení vedena a jakých staveb se tato řízení týkala (ve smyslu vymezení kategorií 

staveb dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v znění pozdějších předpisů, 

ust. § 3 s odkazem na přílohu č. 1 tohoto zákona; tj. uveďte, zda se jednalo o stavbu kategorie I, nebo 

podlimitní záměr, tj. stavbu kategorie II, vč. bližší klasifikace záměru dle citované přílohy, ze které 

bude seznatelný účel dotčené stavby)? 

6. Jaká je průměrná délka řízení ve smyslu ust. § 94q až § 94z stavebního zákona? 

7. Byla ve vztahu k vedení řízení ve smyslu ust. § 94a až § 94i a ust. § 94q až § 94z stavebního zákona 

(tedy ve vztahu k řízením, která integrují proces EIA), vypracovaná metodická pomůcka nebo pokyn 

(ať již ze strany MMR nebo interního charakteru) a pokud ano, bylo by možné tento materiál 

poskytnout?“. 

 

K žádosti sdělujeme následující: 

 

Odbor stavební úřad Krajského úřadu Karlovarského kraje uvádí, že k jednotlivým bodům žádosti je 

schopen poskytnout pouze čísla počtu řízení, která byla vedena stavebními úřady Karlovarského kraje. 

Údaje jsou převzaty z dotazníkových šetření, která se každý rok vyplňují pro Ústav územního rozvoje 

spadající pod Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Z vlastní činnosti není schopen Odbor stavební úřad 
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Krajského úřadu Karlovarského kraje informace poskytnout (body žádosti č. 2, 4 a 6), neboť nemá jak 

tuto informaci získat, kdy jednotlivé spisy jsou u příslušných stavebních úřadů prvního stupně. Tato 

žádost o informace by měla být směřována přímo na obce se stavebním úřadem, které těmito 

informacemi disponují.  

 

Ad 1)  

Řízení ve smyslu ustanovení § 94a až § 94i stavebního zákona - celkový počet řízení 1. 

 

Ad 2) 

Řízení ve smyslu ustanovení § 94j až § 94p stavebního zákona - celkový počet řízení 311. 

 

Ad 5)  

Řízení ve smyslu ustanovení § 94q až § 94z stavebního zákona - celkový počet 0. 

 

Ad 7)  

Odbor stavební úřad Krajského úřadu Karlovarského kraje uvádí, že metodická pomůcka 

k problematice „EIA – navazující řízení“ byla vydána Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne  

01.11.2016, tedy ještě před účinnosti uvedených ustanovení. Jiná pomůcka dosud k dispozici není, 

pomůcka bude dle informací Ministerstva pro místní rozvoj ČR aktualizována  

(https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Stavebni-pravo/Stanoviska-a-metodiky/Uzemni-rozhodovani-a-

stavebni-rad/EIA-navazujici-rizeni). 
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