
Žiadosť o informácie
Úřad městské části Praha 13 – Odbor stavební

Sluneční nám. 2580/13

158 00 Praha 5 

Dobrý deň,

V zmysle zákona č. 106/1999 Sb., o slobodnom prístupe k informáciám, Vás týmto žiadam 
o sprístupnenie informácií vo veci participácia verejnosti a aktitivita spolkov na územných 
riadeniach v mestských častiach Prahy, konkrétne:

1. Koľko spolkov malo za posledné tri roky podanú žiadosť o účasť na územných 
riadeniach?

2. Koľko spolkov malo za posledné tri roky podanú žiadosť o účasť na riadeniach o vydaní 
stavebného povolenia?

3. Koľko spolkov sa za posledné tri roky zúčastnilo územného riadenia?
4. V koľkých prípadoch podali spolky odvolanie?
5. V koľkých prípadoch podali spolky žalobu proti rozhodnutiu o odvolaní?

Informácie žiadam poskytnúť v elektronickej forme a zaslať na nižšie uvedenú e-mailovú adresu. 
Za ich poskytnutie Vám vopred ďakujem.

Žiadateľ:

Narodená: 

Trvalý pobyt: 
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VYŘIZUJE: 
TEL.: 
FAX: 
E-MAIL: 

Mgr. Gabriela Strejčková 
235 011 232 
235 011 438   
 

  

     
   V Praze   9.3.2016  

 
 

 

Věc: poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb. v platném znění o svobodném přístupu 

k informacím 

 

Odbor stavební úřadu Městské části Praha 13 jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. 
v platném znění Vám na základě Vaší žádosti poskytuje tyto informace: 

 

Žádost o informování o zahajovaných řízeních podle ust. § 70 odst. 2 zák. č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny podalo u zdejšího stavebního úřadu za poslední tři roky 12 spolků.  
Tyto žádosti se vztahovaly na informování o zahajovaných územních a stavebních řízeních. 

      Od března 2013 se územních řízení účastnilo 12 spolků. 

      Spolky podaly odvolání proti devíti územním rozhodnutím. 

      Spolky nepodaly žalobu proti žádnému rozhodnutí o odvolání. 

 

                

 

                                                                                  S pozdravem 

 

 

 
  
  

 Ing. Tomáš Círus 
vedoucí odboru stavebního 
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