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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 03.09.2022 žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Svlnfc), kterou podal

(dále jen "žadatel"), ve které

požaduje následující informace týkající se stavby pro reklamu na pozemku parc. č. 1693/9, k.ú. Vysočany,

GPS souřadnice 50119171, 14517798, (pozn. zkráceno):

a. který den bylo této stavbě 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,

bylo povinným subjektem zjištěno, že na pozemku parc. č. 1693/9, k.ú. Vysočany, neeviduje žádné

reklamní zařízení či stavbu pro reklamu. Zároveň bylo dle dostupných katastrálních snímků ověřeno, že

na pozemku, který žadatel ve své žádosti uvádí, se žádné reklamní zařízení ani stavba pro reklamu

nenachází.

Dle žadatelem zaslané fotografie předmětné stavby pro reklamu a souřadnic jejího umístění dospěl

povinný subjekt k závěru, že požadované informace se vztahují ke stavbě pro reklamu umístěné na parc.

č. 1694/8, k.ú. Vysočany, při nájezdu z komunikace Mladoboleslavská na komunikaci Kbelskou. Odbor

výstavby a územního rozvoje ÚMČ Praha 9 vydal dne 14.01.2008 územní souhlas a souhlas s ohlášením

stavby pro reklamu, ve kterém byla stanovena lhůta trvání shora uvedené stavby do 30.06.2012. Lhůta

trvání této stavby byla naposledy prodloužena souhlasem se změnou v užívání ze dne 07.10.2014, ato po

dobu platnosti nájemní smlouvy k předmětnému pozemku. Stavební úřad k dnešnímu dni neeviduje žádný

doklad prokazující neplatnost nájemní smlouvy. Z výše uvedeného vyplývá, že předmětná stavba

disponuje platným povolením a stavební úřad nebude činit žádne kroky směřující k jejímu odstranění.
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