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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

ve znění pozdějších předpisů

Úřad městské části Praha 9 obdržel dne 24.9.2019 Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999

Sb. o svobodném řístu u kinformacim ve znění ozdě'ších řed isů kterou podal

(dále jen „žadatel“), ve které

požaduje informace týkající se stavby pro reklamu na pozemku parcela č. 500/30 (dříve pozemek parc.č.

500/2) V katastrálním území Hrdlořezy a to, zda má stavba potřebná povolení, zda se jedná o stavbu

trvalou či dočasnou a pokud dočasnou, kdy povolení stavby vyprší a pokud ne, jak bude stavební úřad

postupovat.

Na základě provedeného šetření V údajích vedených odborem výstavby a územního rozvoje, Úřadu

městské části Praha 9, jako stavebním úřadem příslušným podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006

Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a

vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů,

poskytuje odbor výstavby a územního rozvoje k požadavku V žádosti tyto informace:

Především lze konstatovat, Že na předmětném pozemku (parc.č. 500/30 k.ú. Hrdlořezy) se nacházejí 2

reklamy společnosti EUROPLAKAT spol. sro a to:

1. dva kusy jednostranné, neosvětlené stavby pro reklamu umístěné do tvaru „V“ (evidenční čísla

90848 a 90849), 12 rn před SVO č. 907428.

Jedná se o dočasnou stavbu pro reklamu, na kterou zdejší stavební úřad vydal souhlas se změnou

V užívání spočívající V prodloužení lhůty trvání této dočasné stavby do 31.12.2022.

2. jeden kus oboustranné, osvětlené stavby pro reklamu (ev.č. 22010 a 22011) V úrovni sloupu VO č.

907430.

Jedná se o dočasnou stavbu pro reklamu, na kterou zdejší stavební úřad vydal souhlas se změnou

V užívání spočívající V prodloužení lhůty trvání této dočasné stavby do 13.7.2022.

Pro úplnost lze dodat, že se jedná o stavby povolené, dočasné, které by měly být V každém případě po

ukončení doby trvání odstraněny, pokud doba jejich trvání nebude prodloužena.

Ing. Mgr. Karel Horejš

vedoucí odboru výstavby a územního rozvoje

otisk úředního razítka
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