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

SPISOVÁ ZN.: S MCP09/100682/2022/OVÚR/Rou DATUM: 11.07.2022
Č.J.: MCP09/104183/2022/OVÚR/Rou Ukl. zn.: P-/

Věc: Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů

Úřad městské části Praha 9 obdržel dne 27.6.2022 žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou podala spol. JARNETTE
RÉCLAME spol. s r.o., IČO 25679619, Polská č.p. 1673/13, 120 00 Praha 2-Vinohrady (dále jen
„žadatel“), ve které požaduje informace týkající se 3 staveb pro reklamu na pozemcích parcela č. 1686/22
a 1681/1, vše v k.ú. Vysočany, konkrétně:

„K přeloženému seznamu reklam definovaných katastrálním územím, parcelním číslem, souřadnicemi
S-JTSK žádáme uvést:

 datum právní moci povolení stavby pro reklamu vydaného zdejším stavebním úřadem či datum
ohlášení takové stavby

 uvedení doby, na kterou byla stavba pro reklamu povolena či ohlášena

 pokud se jednalo o omezenou dobu trvání, zda byla tato doba v souladu se stavebním zákonem
prodloužena“

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:

Stavba pro reklamu č. 1, parc. č. 1686/22, k.ú. Vysočany:

 Odbor výstavby a územního rozvoje ÚMČ Praha 9 vydal dne 2.8.2005 rozhodnutí, kterým byla
povolena předmětná stavba pro reklamu. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 30.08.2005.

 Výše uvedeným rozhodnutím byla stanovena lhůta trvání předmětné stavby do 31.05.2010.

 Ano, lhůta trvání této stavby byla v souladu se stavebním zákonem prodloužena.

Stavba pro reklamu č. 2, parc. č. 1681/1, k.ú. Vysočany:

 Odbor výstavby a územního rozvoje ÚMČ Praha 9 vydal dne 1.11.2006 rozhodnutí, kterým byla
povolena předmětná stavba pro reklamu. Na základě šetření v archivních složkách stavebního
úřadu bylo zjištěno, že doklady o doručení k uvedenému rozhodnutím nebyly v archivních
složkách dochovány. Rovněž nebyly dohledány doklady o tom, že by proti uvedenému
rozhodnutí byly podány opravné prostředky. Vzhledem k tomu, že v archivních složkách byla
dohledána kopie citovaného rozhodnutí bez doložky nabytí právní moci, je zřejmé, že bylo
účastníkům doručeno, bohužel není možno zjistit, kterého dne. Z výše uvedeného vyplývá, že
předmětné rozhodnutí ze dne 1.11.2006 nabylo právní moci, nicméně nelze určit konkrétní
datum.

 Výše uvedeným rozhodnutím byla stanovena lhůta trvání předmětné stavby do 31.12.2010.

 Ano, lhůta trvání této stavby byla v souladu se stavebním zákonem prodloužena.
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Stavba pro reklamu č. 3, parc. č. 1681/1, k.ú. Vysočany:

 Odbor výstavby a územního rozvoje ÚMČ Praha 9 vydal dne 23.10.2002 rozhodnutí, kterým byla
povolena předmětná stavba pro reklamu. Na základě šetření v archivních složkách stavebního
úřadu bylo zjištěno, že doklady o doručení k uvedenému rozhodnutím nebyly v archivních
složkách dochovány. Rovněž nebyly dohledány doklady o tom, že by proti uvedenému
rozhodnutí byly podány opravné prostředky. Vzhledem k tomu, že v archivních složkách byla
dohledána kopie citovaného rozhodnutí bez doložky nabytí právní moci, je zřejmé, že bylo
účastníkům doručeno, bohužel není možno zjistit, kterého dne. Z výše uvedeného vyplývá, že
předmětné rozhodnutí ze dne 23.10.2002 nabylo právní moci, nicméně nelze určit konkrétní
datum.

 Výše uvedeným rozhodnutím byla stanovena lhůta trvání předmětné stavby do 31.12.2006.

 Ano, lhůta trvání této stavby byla v souladu se stavebním zákonem prodloužena.

Ing. Mgr. Karel Horejš
vedoucí odboru výstavby a územního rozvoje

otisk úředního razítka

Obdrží:

doporučeně do vlastních rukou
JARNETTE RÉCLAME spol. s r.o., IDDS: b8adi9x

sídlo: Polská č.p. 1673/13, 120 00 Praha 2-Vinohrady
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