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Věc: Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.  

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace (dále jen „IPR Praha“), obdržel dne 
23. 10. 2018 žádost  dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí údajů a statistik, které IPR Praha eviduje o územních, stavebních, 
kolaudačních a společných řízeních o povolování bytových a nebytových budov a dále o poskytnutí informace, jaké 
údaje lze případně z evidovaných materiálů dodatečně získat. 

V souladu se zákonem IPR Praha žádost posoudil a dne 8. 11. 2018 vydal k části žádosti, spočívající v poskytnutí 
statistik, které IPR Praha vede o územních, stavebních kolaudačních a společných řízeních o povolování bytových 
a nebytových budov a dále o poskytnutí informace, jaké údaje lze případně z evidovaných materiálů dodatečně 
získat, rozhodnutí o odmítnutí z důvodu daného ustanovením § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu 
k informacím, podle kterého se informační povinnost povinného subjektu nevztahuje na vytváření nových 
informací. Dále IPR Praha vyzval žadatele dle § 14 odst. 5 písm. b) zákona o svobodném přístupu k informacím 
k upřesnění části žádosti, neboť z formulace žádosti nebylo jasné, o jaký druh údajů o územních, stavebních, 
kolaudačních a společných řízení o povolování bytových a nebytových budov konkrétně žádá. IPR Praha rovněž 
žadateli doporučil, aby se ve věci obrátil na Mgr. Bohdana Barona, vedoucího Kanceláře prostorových dat. 

Žadatel svým dopisem ze dne 10. 12. 2018 doplnil, že žádost směřuje mimo jiné ke zjištění, jaké údaje o územních, 
stavebních a kolaudačních a společných řízeních IPR Praha eviduje, o jakých vede statistiky a jaké údaje lze 
případně z evidovaných materiálů získat, přičemž na jaké údaje dotaz směřuje je uvedeno v tabulce přiložené 
k žádosti. Žadatel se ptá, zdali IPR Praha například eviduje počet zahájených řízení (územních, stavebních, 
kolaudačních) a pokud ano, zdali je statisticky vyhodnocuje. Žadatel dále tvrdí, že se s Mgr. Baronem opakovaně 
pokoušel spojit, avšak neúspěšně. 

K doplněné žádosti uvádí IPR Praha následující. 

Na základě dvou telefonických rozhovorů dne 30. 11. 2018 mezi Mgr. Bohdanem Baronem a externí spolupracovnicí 
 došlo k dohodě, že externí spolupracovnice zašle Mgr. Baronovi e-mailem upřesnění 
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požadovaných informací, k tomu však do dnešního dne nedošlo. 

Dle informací obsažených ve Vašem dopise ze dne 10. 12. 2018 Vám IPR Praha formou vyplnění Vámi vytvořené 
tabulky, jež tvoří přílohu tohoto sdělení, v souladu s ustanovením § 4a zákona o svobodném přístupu k informacím 
poskytuje informace, jaké údaje IPR Praha eviduje. Evidované údaje se týkají pouze územních řízení a IPR Praha 
tyto údaje průběžně statisticky nevyhodnocuje. Sloupec tabulky „Data máme k dispozici, avšak nejsou 
vyhodnocena“ je zavádějící z důvodu požadavku vyjádřeného v žádosti na identifikaci údajů, které lze 
z evidovaných dat dodatečně získat. IPR Praha není na základě takto pojmenovaného sloupce schopen zjistit, jakou 
informaci žadatel žádá. 

Dále Vám IPR Praha sděluje, že pokud byste měli zájem o poskytnutí všech dat, které IPR Praha eviduje o průbězích 
územních řízení, bylo by poskytnutí takových informací z důvodu mimořádně rozsáhlého vyhledání informací dle 
ustanovení § 17 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím zpoplatněno na základě Sazebníku úhrad za 
informace poskytnuté podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, dostupného dálkovým přístupem na webových stránkách IPR Praha pod odkazem 
http://www.iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/106/sazebnikuhrad.pdf. S případnými specifickými 
požadavky na poskytnutí těchto dat se prosím obraťte na Mgr. Barona – . 
Výše úhrady by byla vypočtena vzhledem k časové náročnosti vyhledání požadovaných informací a oznámena před 
poskytnutím takových informací. 

S pozdravem  
 

 
 
Mgr. Martin Červený 
zástupce ředitele 

 
Přílohy 

1. Tabulka evidovaných údajů 
 
Rozdělovník 

2. Adresát – prostřednictvím e-mailu na  
3. IPR SPR/PRAV 
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