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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 (dále též „stavební úřad), 

jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), na 

základě žádosti, kterou dne 27. 3. 2020 podala  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

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

informace: 

1. Kolik správních řízení bylo zahájeno u stavebního úřadu od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2015? 

V období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2015 bylo zahájeno cca 4650 správních řízení. 

2. Kolik námitek podjatosti bylo účastníky uplatněno ve správních řízeních u stavebního úřadu 

zahájených v období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2015? 

V období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2015 bylo uplatněno 7 námitek podjatosti. 

3. Kolika námitkám podjatosti ve správních řízeních u stavebního úřadu zahájených v období od     

1. 1. 2006 do 31. 12. 2015 bylo vyhověno správním orgánem, u kterého bylo správní řízení 

vedeno? 

V období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2015 nebylo vyhověno žádné námitce podjatosti. 

4. Kolika námitkám podjatosti ve správních řízeních u stavebního úřadu zahájených v období od     

1. 1. 2006 do 31. 12. 2015 nebylo vyhověno správním orgánem, u kterého bylo správní řízení 

vedeno? 

V období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2015 nebylo vyhověno 7 námitkám podjatosti. 

5. Kolika námitkám podjatosti ve správních řízeních u stavebního úřadu zahájených v období od     

1. 1. 2006 do 31. 12. 2015 bylo vyhověno nadřízeným správním  orgánem? 
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6. Kolika námitkám podjatosti ve správních řízeních u stavebního úřadu zahájených v období od     

1. 1. 2006 do 31. 12. 2015 nebylo vyhověno nadřízeným správním orgánem? 

K otázce č. 5 a č. 6 stavební úřad uvádí: 

Proti 1 usnesení stavebního úřadu o námitce podjatosti bylo podáno odvolání. O odvolání 

rozhodoval nadřízený správní orgán. Odvolání bylo nadřízeným správním orgánem zamítnuto a 

usnesení stavebního úřadu potvrzeno. 

 

 

 

 

 

Ing. Lenka Böhmová 

vedoucí odboru 

  

 

 

 

 

Obdrží: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 trvalý pobyt: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 


