
Výro ční zpráva za rok 2007 
Ministerstva pro místní rozvoj České republiky 

 
vydávaná v souladu s § 18  zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k formacím  

 
 

 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, v souladu s § 18 zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informací, jako povinný subjekt, zveřejňuje výroční zprávu za 
rok 2007: 
 
Počet podaných žádostí o informace:                                        275      
                                                                                                                                                                                                              
žádosti se nejčastěji týkaly zejména: 

• způsobu nakládání s veřejnými prostředky  (investice do oprav chodníků po 
povodních, investice do vybudování objektu domu s pečovatelskou službou apod.) 

• způsobu hospodárného využití veřejných prostředků (cestovní výdaje zaměstnanců  
MMR na zahraničních  služebních cestách) 

• informací ze seminářů pořádaných MMR nebo ze seminářů, na kterých se účastnili 
zaměstnanci MMR 

• informací z oblasti tvorby nových zákonů, resp. novel zákonů  – stavební zákon, 
zákon o horské službě  a zákon o veřejných zakázkách  

• informací z oblasti plánovaní dopravní infrastruktury 
• korespondence MMR s ostatními orgány státní správy  
 
 Žádosti byly přijímány prostřednictvím elektronické podatelny a poštou.  Ministerstvo 

pro místní rozvoj má zřízenu informační kancelář, která vyřizuje rovněž telefonické dotazy  
podané v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. Těchto žádostí bylo zaznamenáno cca 980.  

 
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:                              113    
  
Stručný opis podstatných náležitostí soudních rozhodnutí:  
 

• 8 Ca 184/2005 – 41 
            Městský soud v Praze  
 
Žalobce Josef Hub, Ostrava Hrabůvka  
proti  
Ministerstvu pro místní rozvoj ČR 
žaloba proti fiktivnímu rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR 
žaloba proti fiktivnímu rozhodnutí MMR jako žalovaného, jímž bylo zamítnuto odvolání 
žalobce a potvrzeno rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,  odboru územního 
plánování a stavebního řádu ze dne 28. ledna 2004, č.j. ÚPS/144/04/Sn 
fiktivní rozhodnutí MMR se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení – 
žalobce ve sporu uspěl  
  

• 7 Ca 265/2005 
            Městský soud v Praze  
 
žalobce Ekologický právní servis, Tábor, Převrátilova 33 
proti  



Ministerstvu pro místní rozvoj ČR 
žaloba na zrušení fiktivního rozhodnutí žalovaného ve věci podání odvolání proti rozhodnutí 
Krajského úřadu Ústeckého kraje  
žalobce se domáhal zrušení rozhodnutí MMR, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobce ze dne 
29. 8. 2005 proti rozhodnutí KÚ Ústeckého kraje ze dne 20. 8. 2005 - rozhodnutí o odvolání 
vedoucího stavebního úřadu  
žaloba se zamítá  
 
 

• 8 Ca 49/2006 
            Městský soud v Praze 
 
žalobce Občanské sdružení za rozvoj zdravého bydlení v Jinačovicích a okolí  
proti  
Ministerstvu pro místní rozvoj ČR 
žaloba proti fiktivnímu rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 12. 2005 
žaloba  ze dne 22. února 2006 na  zrušení fiktivního rozhodnutí MMR  ze dne 27. 12. 2005, 
kterým bylo zamítnuto odvolání žalobce a potvrzeno rozhodnutí Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje ze dne 2. 11. 2005, č.j. JMK 37696/2005 OÚPSŘ 
žaloba byla odmítnuta  
 

• 9 Ca 309/2005 
            Městský soud v Praze 
 
žalobce  Občanské sdružení za ochranu kvality bydlení v Brně - Kníničkách, 
Rozdrojovicích a Jinačovicích, U Luhu 23, Brno  
proti  
Ministerstvu pro místní rozvoj ČR 
žaloba  na zrušení fiktivního rozhodnutí MMR ze dne 22. 9. 2005, kterým bylo zamítnuto 
odvolání  a potvrzeno fiktivní rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 9. 7. 
2005, č.j. JMK 27344/2005 OÚPSŘ o odepření informací  
rozhodnutí MMR se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení  
žalobce ve sporu uspěl  
 
Výdaje povinného subjektu vynaložené v souvislosti  
se soudními  spory vedenými dle zákona č. 106/1999 Sb.,                                5.838,- Kč  
 
Počet poskytnutých  výhradních licencí                                                                   0 
 
Počet stížností                                                                                                           79 
 
 
Stížnosti na postup při vyřizování podání v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.,  se  
týkaly zejména částečného poskytnutí informace, nesouhlasu s vyřízením žádosti nebo  
opožděným vyřízením žádosti.  
 

 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky se podílelo na zpracování materiálu 
Analýza účinnosti zákona o svobodném přístupu k informacím. V průběhu roku 2007 by měla 
být vypracována novela zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.  
 



 
 
 
 
 
 


