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Magistrát města Ostravy 

Odbor územního plánování a stavebního řádu 
Oddělení územního plánování a památkové péče 

datovou zprávou 

Žadatel: 

V Ostravě dne 19. 1. 2022 

ŽÁDOST O POSKYTNUTI INFORMACE DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb. 

Vážení, 

touto cestou Vás žádám o poskytnutí následujících informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím. 

Pokud se jedná o záměry výstavby bytových domů na území statutárního města Ostravy, ke kolika 

takovým záměrům bylo v období let 2000 - 2021 Magistrátem města Ostravy vydáno závazné 

stanovisko se závěrem, že tento záměr je přípustný? 

Pokud se jedná o záměry výstavby bytových domů na území statutárního města Ostravy, ke kolika 

takovým záměrům bylo v období let 2000 - 2021 Magistrátem města Ostravy vydáno závazné 

stanovisko se závěrem, že tento záměr je nepřípustný? 

Žádám o poskytnutí závazných stanovisek za období let 2000 - 2021, v nichž Magistrát města Ostravy 

ve vztahu k záměrům výstavby bytových domů na území statutárního města Ostravy dospěl k závěru, 

že takový záměr je přípustný. 

Prosím o zaslání požadovaných informací a dokumentů do mé datové schránky. 



Magistrát města Ostravy 
Odbor územního plánováni a stavebního řádu 

Vaše značka: 
Ze dne: 
Č.1.: 
Sp. zn... 

Vyřizuje: 
Telefon: 

E-mail: 

Datum: 

2022~-01-19 
SMO/069264/22/ÚPaS Ř
S-SMO/t148647/22/UPaSŘ/

2022-02-03 

Oznámení o požadování úhrady a o výši požadované úhrady za poskytnuti informací podle ustanovení 
§;17 odst.3 zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen ,,povinný subjekt") obdržel 
dne 19.1.2022 žádost o informace podle zákona č. 1.06/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněni 
pozdějších předpii Ů (dále jen „ZoSPI") evidovanou pod č.j. SMO/048647/22/UPaSŘ.I  která je vyřizována. 
pod sp. Zn. S-SMO/048647/22lUPaSŘ. Konkrétně se jedná o závazná stanoviska orgánu územního plánování, 
vydaná v období let 2000 - 2021 k záměrám výstavby bytových domů na území statutárního města Ostravy 
s vyčíslením kolik závazných stanovisek bylo vydáno se závěrem přípustný a kolik se závěrem nepřípustný, 
s tím, že kladná závazná stanoviska mají být žadateli poskytnuta. Závazná stanoviska orgánu územního 
plánování jsou nedílnou součástí koordinovaných závazných stanovisek. 

Poža ované informace jsou obsaženy v 9 816 spisech- koordinovaných závazných stanovisek, uložených v 829 
ukládacích jednotkách v centrální spisovně Magistrátu města Ostravy. Jednotlivé spisy jsou označeny spisovou 
značkou a nejsou uspořádány podle obsahu tzn. nejsou tříděny podle druhu stavby ke které bylo koordinované 
stanovisko vydáno. Pro vybrání všech závazných stanovisek orgánu územního plánování vydaných k výstavbě 
bytových domů je  nutné otevřít všechny ukládací jednotky a postupně po jednom prověřit obsah každého 
z 9 8.16 spisů. Spisy, které obsahuji koordinovaná závazná stanoviska k výstavbě bytových domů, se spočitaj í, 
v nich se vyhledají a zobrazí -závazná stanoviska orgánu územního plánování. Ta, kde záměry jsou hodnoceny 
jako nepřípustné se spočítají a ta, kde záměry jsou hodnoceny jako přípustné se spočítají a zkopírují. 
Zkopírovaná závazná stanoviska se dále připraví k poskytnutí (anonymizace obsažených osobních údajů). 

Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu provedl test časové zátěže vyhledání 
požadovaných informací na vzorku 115 ukládacích jednotek obsahuj cích 901 spisu. Celkový potřebný čas 
k vyhledáni předmětných závazných stanovisek v testu byl 165 minut, V testu byly vyhledány 4 závazná 
stanoviska, jejichž příprava a zpracování zabrala 20 minut. Aplikováním provedeného testu na celý soubor je 
čas potřebný pro vyhledání závazných stanovisek odhadnut na 1 797 minut, což činí 29 hodin a 57 minut. 
Z testu lze odhadnout, že bude vyhledáno 40 závazných stanovisek, jejichž příprava nasledné zabere dalších 
200 minut, což činí 3 hodiny a 20 minut. 
Dohromady tedy vyhledání a příprava požadovaných informací zabere 33 hodin a 17 minut, což činí 34 
započatých hodin.. 
S ohledem na uvedený rozsah vyhledávám informaci a dobu, která je pro vyhledání, utřídění a individuální 
zpracování požadovaných informaci zapotřebí, je zřejmé, že poskytnutí informací k žádosti v tomto případě 
představuje časové náročnou činnost, která se vymyká běžnému poskytování informací úřadem, tedy nikoli 
běžnou, nijak nezatěžující souča`st obvyklé agendy. Jednoznačné tedy jsou napiněna kritéria mimořádně 
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rozsáhlého a časově náročného vyhledání informací. Požadovaně informace budou vyhledávat a zpracovávat 

tři pracovníci odboru územního plánování a stavebního řádu. 

Podle *17 odst.3 ZoSPI povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu 

ve výši; která nesmí přesáhnout nákladv spojené s pořízením kopii, opatřením technických nosičú dat a 

s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání 

informací. 

Podle *3 nařízení vlády č.173/20.06 Sb. ze dne 29. března 2006, o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn 

za poskytováni informací podle zákona o svobodnému přístupu k informacim, povinny subjekt v sazebníku 

uhrad nakladu za poskytovaní informaci (dále jen „sazebník") stanoví vždy sazby, na jejichž zakladě určuje 

výši úhrady. 
~h 

Rada statutárního mčsta Ostravy usnesením číslo '08228/RM í 822/127 ze dne 7.12.2021 stanovila v sazebníku, 

který je dostupný na internetové adrese https://www.ostrava.cz/cs/urad/povinne-zverejnovane-i.n:formaee/na-

teto-strance-zahrnujili.-pavinne-zverej~rovane-informaee-or;~~.nu-verej,n~~sprav}t~1 ~.-uhrady-za-posky~ovani-
r 

je inforrnaci/sazebnik-uhrá.d-za-poskwtovan~~-inforrr~a.c~ ~ , sazby, na~~ejichž zakladě  určena výše úhrady takto: 

náhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací je stanovena částkou 294,- Kč za každou započatou 

hodinu, celkem tedy 34 x 294=9 996,-. Ivě. 

Úhradu nákladů v uvedené výši je možné provést bankovním převodem na účet statutárního města Ostravy, 

vedený u České spořitelny a.s., číslo účtu 19-1649297309/800 variabilní symbol 048647 nebo poštovní 
složenkou na uvedený bankovní účet, případně úhradu provést v hotovosti na pokladně statutárního města 
Ostravy, Prokesovo nám 8, č.dv. 102 ve stanovených úředních hodinách. 

Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Informace budou žadateli odeslány po 
zaplacení úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne doručení tohoto oznámení výše požadované úhrady úhradu 
nezaplatí, povinny' subjekt žádost odloží (*17 odst.5 ZoSPI). 

Proti výši úhrady lze podat stížnost podle *16a zákona o svobodném přístupu k informacím, a to u Magistrátu 
města Ostravy do 30 dnu ode dne doručení tohoto oznámeni (*16a odst.3 písma ZoPD. O stížnosti bude 
rozhodovat Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Po dobu vyřizování stížnosti neběží lhůta pro zaplacení 
požadované úhrady. 
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