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

k informacím 

 

Úřad městské části Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný 

podle § 13  odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů  a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve 

znění pozdějších předpisů a jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o svobodném přístupu 

k informacím“), na základě žádosti, kterou dne 13. 3. 2019 podal pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

poskytuje v souladu s ustanovením § 4 a § 14 zákona o svobodném přístupu k informacím následující 

informace o podaných žádostech o umístění stavby, počty žádostí o stavební povolení a počty odvolání za 

roky 2015, 2016, 2017 a 2018: 

 

Rok 2015 

žádosti o umístění stavby:       44 

žádosti o stavební povolení:      70 

žádosti o umístění a povolení stavby ve společném řízení:  47 

odvolání předaná odvolacímu orgánu:     39 

 

Rok 2016 

žádosti o umístění stavby:      45 

žádosti o stavební povolení:      66 

žádosti o umístění a povolení stavby ve společném řízení:  43 

odvolání předaná odvolacímu orgánu:     33 
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Rok 2017 

žádosti o umístění stavby:      48 

žádosti o stavební povolení:      63 

žádosti o umístění a povolení stavby ve společném řízení:  88 

odvolání předaná odvolacímu orgánu:     28 

 

 

Rok 2018 

žádosti o umístění stavby:      33 

žádosti o stavební povolení:      47 

žádosti o umístění a povolení stavby ve společném řízení:  50 

odvolání předaná odvolacímu orgánu:     41 

 

 

 

 

 

 

Ing. Lenka Böhmová 

vedoucí odboru 

  

 

 

 

 

 

Obdrží: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


