ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9
odbor výstavby a územního rozvoje
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany

SPIS. ZN.:

S MCP09/077166/202 l/OVÚR/Plo

ČJ.:

MCP09/082127/2021/OVÚR/Plo

VYŘIZUJE:

Ing. Tereza Plochová

TEL.:

283 091 364

E-MAIL:

plochovat©praha9cz

DATUM:

29.07.2021

Uk1. zn.: P-515/97/Střížkov

Vyrozumění

Úřad městské části Praha 9, odbor výstavby a územního rozvoje, jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. Prahy, kterou se
vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, Vám podle ust. § 76 odst. 3 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů sděluje, Že vydal dne 29.07.2021 pod č.j.
MCP09/082121/2021/OVÚR/Plo usnesení podle ust. § 156 odst. 1 správního řádu, kterým opravil sdělení
— poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, ze dne 21.07.2021 pod č.j. MCP09/078446/202l/OVÚR/Plo, týkající se reklamního
zařízení V ul. Lovosická, na pozemku parc. č. 515/97 V katastrálním území Střížkov takto:

Nové znění části sdělení:

Úřad městské části Praha 9 obdržel dne 15.07.2021 žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/ 1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou podal
(dále jen
„žadate1“), ve které požaduje informace týkající se stavby pro reklamu na pozemku parcela č. 515/97 v
katastrálním území Střížkov.

Ing. Mgr. Karel Horejš
vedoucí odboru Výstavby a územního rozvoje
otisk úředního razítka

Obdrží:
Učastníci řízení idoioručeně do vlastních rukoui

Ostatní
CENTRAL GROUP Vltavská vyhlídka s.r.o., IDDS: gv5s85c
sídlo: Na strži č.p. 1702/65, 140 00 Praha 4-Nusle
Městská část Praha 9, Odbor občansko správní, Sokolovská č.p. 14/324, 190 00 Praha 9-Vysočany
outdoor akzent s.r.o., IDDS: i37rw9z
sídlo: Na strži č.p. 2097/63, 140 00 Praha 4-Krč

Č.j. MCP09/082127/202 l/OVÚR/Plo

Cozspis, evidence

str. 2

