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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 20.05.2022 žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999

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

w<daqemžwammvekteré
požaduje informace týkající se stavby pro reklamu na pozemku parcela č. 1915/16 V katastrálním území

Vysočany, konkrétně:

a. Který den bylo této stavbě vydáno povolenípro stavbu?

b. Který den toto povolení vyprší?

Pokud stavba pro reklamu platné povolení nemá, podávám tímto v souladu se zákonem 500/2004 S.

podnět k zahájení ří:ertí o odstranění stavby.

Současně žádám, aby mi úřad v souladu s § 42 správního řádu do 30 dnů sdělil, zda bylo řízení zahájeno,

a případně mě informoval o svém dalším postupu.

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:

V rámci provedené kontrolní prohlídky bylo zjištěno, že se jedná o reklamní zařízení ve tvaru „V“, jehož

vlastníkem je společnost outdoor akzent, s.r.o., ICO 00545911, 2097/63, 140 00 Praha, a že předmětná

reklama se nachází na pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy, jehož správa je svěřena MC Praha 9.

Dále bylo šetřením V údajích povinného subjektu zjištěno, že dne 07.10.2014 byl odborem výstavby a

územního rozvoje ÚMČ Praha 9 vydán souhlas se změnou V užívání předmětné stavby pro reklamu,

spočívající V prodloužení lhůty jejího trvání, a to po dobu platnosti nájemní smlouvy k předmětnému

pozemku. Stavebnímu úřadu nejsou známy žádné údaje o neplatnosti výše uvedené nájemní smlouvy.

Z výše uvedeného vyplývá, že předmětná stavba pro reklamu disponuje platným povolením a stavební

úřad nebude činit žádné kroky směřující k jejímu odstranění.

Ing. Mgr. Karel Horejš

vedoucí odboru výstavby a územního rozvoje
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