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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 23.01.2022 žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999

Sb. o svobodném řístu u k informacím ve znění ozdě'ších ředpisů, kterou podal—

flamejen „žadatelcc), ve které požaduje
informace týkající se stavby pro reklamu na pozemku parcela č. 145/2 V katastrálním území Hrdlořezy,

konkretně: „kjakým úředním úkonům a ve který den došlo v ří:ení o odstranění předmětné nepovolené

stavby pro reklamu od 04.11.2021 a vjakéfázi se nyní ří:ení nachází“.

K výše uvedenému Vám povinný subjekt sděluje následující:

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“), a podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy,

kterou se vydává statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, zahájil přípisem ze dne

04.11.2021, z moci úřední řízení o odstranění předmětné dočasné stavby podle § 129 odst. 1 pism. f)

stavebního zákona, jak Vám již bylo sděleno přípisem pod č.j. MCPO9/130172/2021/OVÚR/R0ú ze dne

12.11.2021.

Dále V souladu s ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále

jen „správní řád“), stavební úřad V rámci předmětného řízení sdělil Všem účastníkům řízení přípisem ze

dne 13.12.2021, č.j. MCPO9/l43317/2021/OVÚ1UROú, že se mohou seznámit spodklady pro vydání

rozhodnutí a vyjádřit se k jeho podkladům, k čemuž stanovil přiměřenou lhůtu. Předmětné řízení se nyní

nachází ve fázi, kdy stanovená lhůta pro seznámení účastníků 5 podklady rozhodnutí uplynula. Stavební

úřad bude následně postupovat V souladu se stavebním zákonem a správním řádem.
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