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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, odbor výstavby a územního rozvoje, jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. Prahy, kterou se
vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 20.4.2021 žádost o
poskytnutí informace, dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, které podala společnost Eurobillboard CZ s.r.o., se sídlem Kurzova č.p. 2222/16,
Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515, ve kterém žádá „o sdělení, zdali jste odstranili reklamní zařízení
umístěné na pozemku parc.č. 1672/3 k.ú. Vysočany“.

V předmětné věci Vám stavební úřad dle § 155 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů v obecné rovině sděluje, že:

Předně nutno uvést, že stavební zákon umožňuje odstranit stavbu dvojím způsobem a to buď z úřední
pravomoci nařídí odstranění stavby,  nebo na základě rozhodnutí o odstranění stavby, kterým vyhoví
žádosti stavebníka. Stavební zákon a ani jiný právní prováděcí předpis neumožňuje stavebnímu úřadu
fyzické odstranění jakékoliv stavby.

V obecné rovině lze konstatovat že, předmětná stavba dle předložené fotodokumentace se nachází
(nacházela) na pozemku Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 42/217,
19000 Praha – Vysočany. Stavební úřad k této stavbě nedohledal žádné informace o povolení stavby či
doby trvání stavby. Obecně se stavby pro reklamu povolují jako stavby dočasné, s jejich umístěním musí
být řešen i souhlas vlastníka pozemku, což platí i v případě prodloužení lhůty trvání dočasné stavby.
Lze předpokládat, že si je stavebník vědom toho, zda se jedná o stavbu povolenou tj., u které doba trvání
neskončila, či stavbu nepovolenou, kde doba trvání lhůty již uplynula. Pokud by doba trvání předmětné
stavby uplynula, musí ji vlastník odstranit, pokud se jedná o stavbu nepovolenou, může ji stavebník
odstranit kdykoliv.

Závěrem lze konstatovat, že k demolici stavby pro reklamu, o které nejsou dohledatelné žádné informace,
by mělo dojít ze zákona po ukončení doby jejího trvání tak, jak je již výše uvedeno.

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

otisk úředního razítka
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Obdrží:

doporučeně do vlastních rukou
Eurobillboard CZ s.r.o., IDDS: bwmakph

sídlo: Kurzova č.p. 2222/16, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
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