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sprsovA ZN.: S MCPO9/008104/2021/OVÚR/POPI DATUM: 18.02.2021

ČJ.: MCP09/010516/2021/OVU1VPOPI Ukl. zn.: P—/Hrdlořézy

Věc: ZPI - 8/2021

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

ve znění pozdějších předpisů

Úřad městské části Praha 9 obdržel dne 5.2.2021 Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999

Sb., o svobodném řístu u k informacím, ve znění ozdě'ších řed isů, kterou podal_

(dále jen „žadatel“), ve které

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

500/2) V katastrálním území Hrdlořezy, evidenční čísla 90848, 90849, 22010 a 22011:

1. Který den byly těmto dočasným stavbám uděleny souhlasy se :měnou v užívání spočívající

v prodloužení lhůt trvání?

2. Jste si vědomt'faktu, že stavby porušujíplatné Pražské stavebnípředpisy konkrétně § 78, odst. 2?

3. Jaký postup Vám v takovém případě ukládá zákon?

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:

K bodu 1. sdělujeme že:

1) Souhlas se změnou vužívání dočasné stavby se lhůtou trvání do 31.12.2020 : (dva kusy

jednostranné, neosvětlené stavby pro reklamu umístěné do tvaru „V“ (evidenční číslo 90848 a

90849), 12 m před SVO č. 907428) stavební úřad vydal dne 28.7.2020 pod sp. Zn.:

S MCP09/09016 l/2020/OVÚR/POPI.

2) Souhlas se změnou V užívání dočasné stavby se lhůtou trvání do 24.2.2020 : (jeden kus

oboustranné, osvětlené stavby pro reklamu (evidenční číslo 22010 a 22011) V úrovni sloupu VO

č. 907430 stavební úřad vydal dne 1.6.2020 pod sp. Zn: S MCP09/065789/2020/OVUR/POPI.

K bodu 2. a 3. sdělujeme že:

že stavba pro reklamu (evidenční čísla 90848 a 90849), byla umístěna tehdejším Odborem výstavby OÚ

MČ Praha 9 pod č.j. OV 12 625/99/KK/1229 dne 15.6.1999, a stavba pro reklamu (evidenční číslo 22010

a 22011), byla umístěna zdejším stavebním úřadem pod č.j. OVÚR 25149, 150/01/KK/1749 dne

13.4.2001 V souladu s tehdy platnými právními předpisy a byla zpracována oprávněnou osobou.

V případě změny V užívání předmětné stavby reklamního zařízení stavební úřad postupuje dle ust. § 126 a

127 stavebního zákona za dodržování § 1 odst. 4 „PSP“, neboť stavba byla již umístěna původním

povolením.

Úřad městské části Praha 9, odbor výstavby a územního rozvoje dále upozorňuje, že případný další

požadavek na zpracování informace bude zpoplatněn dle § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a dle sazebníku dostupného na webových stránkách

MČ Praha 9.

Ing. Mgr. Karel Horejš

vedoucí odboru výstavby a územního rozvoje

otisk úředního razítka
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Obdrží:

doioručeně do vlastních rukou

Ostatní
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