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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 28.11.2022 žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou podal

(dále jen „žadatel“), ve které

požaduje informace týkající se stavby pro reklamu na pozemku parc. č. 559 V katastrálním území

Vysočany, konkrétně:

a. Který den bylo vydáno povolenípro stavbu?

b. Který den toto povolení vyprší?

Pokud stavba nemá platné povolenípro stavbu, podávám tímto v souladu se :ákonem 500/2004 S. podnět

k zahájení ří:ení o odstranění stavby a žádám o vyrozumění, jak bylo s podnětem naloženo.

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:

Dne 7.10.2014 byl vydán souhlas se změnou V užívání předmětné stavby, spočívající V prodloužení lhůty

jej ího trvání, ato po dobu platnosti nájemní smlouvy k předmětným pozemkům.

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.
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