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SPISOVÁ ZN.: S MCPO9/024335/2023/OVÚR/Rou DATUM: 27.02.2023

ČJ.: MCP09/030131/2023/OVU1VRou Ukl. zn.: P—644/92/Prosek

Věc: ZPI 12/2023

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

ve znění pozdějších předpisů

Úřad městské části Praha 9 obdržel dne 15.02.2023 žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999

Sb. o svobodném řístu u k informacím ve znění ozdě'ších řéd isů dále jen „Svlnf“), kterou podala

(dále jen "žadatelka"), ve které

požaduje následující informace týkající se stavby pro reklamu na pozemku parc. č. 644/92, k.ú. Prosek,

specifikované žadatelkou jako „velký billboard na vysokém sloupu kousek od benzínové pumpy Shell “,

konkrétně (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 v souladu se :ákonem

500/2004 S. podnět kzahájení ří:ení o odstranění stavby. Vsouladu s § 42 správního řádu do 30 dnů mě,

prosím, informujte, zda bylo řízení zahájeno, případnějak ve věci dále postupujete.

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 povinný subjekt následující informace:

Odbor výstavby a územního rozvoje ÚMČ Praha 9 vydal dne 23.04.2007, pod č.j. PO9 025153/2007,

sdělení k ohlášení informačního a reklamního zařízení bez uvedení dočasnosti shora uvedené stavby, na

pozemku parc. č. 644/36 (z důvodu rozdělení pozemku dnes na parc. č. 644/92), k.ú. Prosek. Z výše

uvedeného vyplývá, Že stavba ké dnešnímu dni disponuje platným povolením a stavební úřad nebude

v současnosti činit Žádné kroky směřující k jejímu odstranění.

Ing. Mgr. Karel Horejš

vedoucí odboru výstavby a územního rozvoje

otisk úředního razítka

Obdrží:

doioručeně do vlastních rukou


