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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 29.4.2021 Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kteroupodal—

—(dále jen „žadatel“), ve které požaduje informace

týkající se stavby pro reklamu na pozemku parcela č. 70/1 V katastrálním území Hrdlořezy:

a. Který den bylo této stavbě vydáno povolenípro stavbu?

b. Který den toto povolení vyprší?

c. Pokud stavba nemá platné povolení, jaký dalšípostup vám ukládá :ákon?

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:

V rámci provedené kontrolní prohlídky bylo zjištěno, že se jedná o dvě reklamní tabule instalované na

oplocení uvedeného pozemku, jehož vlastníkem je společnost outdoor akzent s.r.o., IČ 00545911 se

sídlem Na Strži 2097/63, 140 00 Praha 4 a pozemek s oplocením je ve vlastnictví společnosti A 23, spol.

sro. IČ 63978920, se sídlem Hrdlořezská 32/3, 190 00 Praha 9 Hrdlořezy.

K bodu a! a b) stavební úřad sděluje že:

K předmětné stavbě nej sou dohledatelné žádné informace, neevidúje žádné povolení či jiné opatření

stavebního úřadu. Nedisponúje informacemi, jejichž poskytnutí se žadatel dožaduje.

K bodu cl sdělujeme že:

Vzhledem k výše uvedenému není jasné, zda se jedná o stavbu povolenou.

V případě, že stavební úřad zjistí, že se jedná o nepovolenou stavbu, případně stavbu, u které pro zajištění

stavební kázně má stavební úřad určité možnosti, které vymezuje stavební zákon, který taxativně uvádí

případy, kdy je stavební úřad povinen zahájit řízení o odstranění stavby. Řízení je vedeno vůči osobě,

která je odpovědná za stavebně technický a právní stav stavby. Vtakovém případě se vždycky jedná

o zahájení správního řízení z moci úřední.

Pro úplnost lze dodat, že pokud se jedná o stavbu povolenou, dočasnou, měla by být V každém případě po

ukončení doby trvání odstraněna, pokud doba jej ího trvání nebude prodloužena.

K demolici stavby pro reklamu, o které nej sou dohledatelné žádné informace, by mělo dojít ze zákona, po

ukončení doby jej ího trvání tak, jak je již výše uvedeno.

O tom, zda se jedná o stavbu pro reklamu povolenou nebo nepovolenou, lze V daném případě pouze

spekulovat, neboť nejsou dohledatelné žádné informace, že byla stavba povolena. 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



Č.j. MCP09/040304/202l/OVÚR/POPI str. 2

Obdrží:
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Ostatní
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Na Vědomí

outdoor akzent s.r.o., IDDS: i37rw9z

sídlo: Na strži č.p. 2097/63, 140 00 Praha 4-Krč

A 23, spol. s r.o., IDDS: dd2y3bz

sidlo: Hrdlořezska č.p. 32/3, 190 00 Praha 9-Hrdlořezy


