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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 10.01.2022 žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999

Sb. o svobodném řístu u k informacím ve znění ozdějších předpisů, kterou podal_

*(dale jen „žadatem ve které požaduje informace
týkající se staveb pro reklamu na pozemku parc. č. 855/1 a parc. č. 559, vše vkatastrálním území

Vysočany, konkrétně:

a. Který den bylo těmto zařízením (stavbám) vydáno povolenípro stavbu?

b. Který den toto povolení vyprší?

Pokud stavba pro reklamu platné povolení pro stavbu nemá, podávám tímto vsouladu se :ákonem

500/2004 S. podnět k:ahájení řízení 0 odstranění stavby.

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 a) a b) povinný subiekt sděluie:

Dne 23.09.2010 byla pod č.j. S PO9 049350/2010/OVÚ1URj povolena stavba pro reklamu o velikosti 3 X

9,6 X 3,6 m, nacházející se po pravé straně komunikace Českomoravská ve směru jízdy z centra, na

pozemku parc. č. 559, k.ú. Vysočany, Praha 9. Následně byl dne 7.10.2014 pod č.j. PO9

058318/2014/OVÚR/Hor vydán souhlas se změnou V užívání předmětné stavby, spočívající V prodloužení

lhůty jejího trvání, a to po dobu platnosti nájemní smlouvy k předmětným pozemkům. Stavební úřad

k dnešnímu dni neeviduje žádný doklad prokazující neplatnost nájemní smlouvy.

 

Dále bylo zjištěno, že V údajích vedených odborem výstavby a územního rozvoje ÚMČ Praha 9, povinný

subjekt neeviduje žádné rozhodnutí či jiné opatření, kterým byla povolena stavba pro reklamu, umístěna

na pozemku parc. č. 855/1, k.ú. Vysočany. Na základě výše uvedeného projednal stavební úřad

předmětnou stavbu pro reklamu s vlastníkem této stavby, a to se společností RAILREKLAM s.r.o., IČO:

17047234, se sídlem: Na Strži 2097/63, 140 00 Praha4 — Krč, který obratem zdejšímu úřadu předložil

platné stavební povolení na předmětnou stavbu, kterou povolil dne 26.04.1993 pod č.j. O332-93-DSÚ/F

Drážní správní úřad, oblast Praha, ato s neomezenou dobou platnosti.

Vzhledem ke skutečnosti, že výše uvedené stavby disponují platným povolením, nebude stavební úřad

činit žádné opatření směřující k odstranění předmětných staveb.

Stavební úřad pro úplnost dodává, že vpřípadě zjištění, že se vúzemí, které spadá do jeho místní

příslušnosti, nachází nepovolená stavba pro reklamu, případně stavba, u které uplynula lhůta jej ího trvání,

postupuje dále V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen

„stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů. Stavební zákon taxativně uvádí případy, kdy je stavební

úřad povinen zahájit řízení o odstranění stavby. Řízení je vedeno vůči osobě, která je odpovědná za
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stavebně technický a právní stav stavby. Vtomto případě se vždycky jedná o zahájení správního řízení

z moci úřední.

Ing. Mgr. Karel Horejš

vedoucí odboru výstavby a územního rozvoje

otisk úředního razítka

Obdrží:

doioručeně do vlastních rukou

Ostatní

Městská část Praha 9, Odbor občansko správní, Sokolovská č.p. 14/324, 190 00 Praha 9-Vysočany


