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Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta, Oddělení územního plánování (dále jen „úřad 
územního plánování"), 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"), obdržel dne 5. 7. 2022 
Vaši žádost o poskytnutí informace na základě ustanovení § 13 zákona. Obsahem žádosti byly následující 
dotazy ke dříve vydané územně plánovací informaci: 

1. Poskytl úřad ÚPI bezodkladně? 

Pokud ano, tak k čemu úřad potřeboval 32 oněch kalendářních dní a kolik hodin práce zabere příprava 
dokumentu, který jsem obdržel jako odpověď na mojí žádost? Jaký je výklad úřadu bezodkladného vyřízení, 
když trvá 32 dní? 

Pokud ne, tak proč? 

2. Proč úřad nedodržel lhůtu stanovenou § 71 zák. 500/2004? Proč úřad mě, jako účastníka řízení 
neinformoval o prodloužení lhůty (např. pro vysokou administrativní náročnost)? 

3. Kdy zhruba byla práce na mě adresované odpovědi započata a kdy byla ukončena? 

4. Čím bylo způsobeno nedodržení lhůty? Jak bude úřad s odpovědnými osobami řešit, aby se do 
budoucna podobné případy neopakovaly? 

5. Jaké odškodnění účastníkovi úřad navrhuje? 

 

K Vašim dotazům sdělujeme následující: 
1.-2. Územně plánovací informace je tzv. předběžnou informací ve smyslu § 139 správního řádu, která 
žadateli sděluje podmínky využívání území.  
Žádost o poskytnutí územně plánovací informace není žádostí ve smyslu § 45 správního řádu, tj. není žádostí 
o zahájení řízení, ale je podáním podle § 37 správního řádu. Územně plánovací informace se tedy nevydává 
ve správním řízení, a nemá proto formu správního rozhodnutí (ani usnesení). Jedná se o kvalifikované 
vyjádření podle ustanovení § 154 a násl. správního řádu. Pro vydání územně plánovací informace neplatí 
lhůty stanovené pro vydání rozhodnutí v rámci příslušného správního řízení (vámi citovaný § 71 správního 
řádu, kdy správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení). 
V tom případě se žadatel neinformuje ani o prodloužení lhůty. 
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Úřad územního plánování se dle § 6 správního řádu snaží vyřizovat jednotlivé žádosti o vydání územně 
plánovací informace bez zbytečných průtahů, s důrazem na to, aby úkon úřadu byl učiněn do 30 dnů od data 
podání žádosti. Vyřizování žádostí probíhá postupně v pořadí dle data jejich obdržení.  Během kalendářního 
měsíce se u jednotlivých referentů jedná o desítky obdržených žádostí k vyřízení. V současné době tak 
bohužel není možné vyřídit jednotlivé žádosti bezprostředně po jejich podání. K vyřízení Vaší žádosti bylo 
nutné z Územně analytických podkladů ORP Pardubice zpracovat výpis aktuálně platných jevů pro 
předmětný pozemek a uvést podmínky využití předmětného pozemku dle územního plánu.   
 
3. Vyřízení Vaší žádosti probíhalo v průběhu dní 21. – 22. 6. 2022. V závěru druhého dne byla vydaná územně 
plánovací informace odeslána k vypravení. Průběh vyřizování žádosti je popsán v odpovědi bodů 1-2. 
 
4. K nedodržení lhůty nedošlo, jelikož není ze zákona stanovena pro vyřizování žádostí o poskytnutí územně 
plánovací informace. 
 
5. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem v bodech 1. a 4., z nichž je zřejmé, že vyřízení Vaší žádosti 
proběhlo v souladu se zákonem,  žadateli nevyplývá žádné odškodnění.  
 
 
 
 
 
Ing. arch. Mariana Zmítková  
vedoucí Oddělení územního plánování 
Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic 

 

 
 
 




