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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 03.01.2023 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 "žadaté1"), ve které

požaduje následující informace týkající se 6 ks staveb pro reklamu na pozemcích parc. č. 1696, 1726/56,

1719/2, 1721 a 1687, vše V k.ú. Vysočany, konkretně (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,

poskytuje povinný subjekt následující informace:

Odbor výstavby a územního rozvoje ÚMČ Praha 9 vydal dne 21.11.2022 souhlas se změnou V užívání

stavby pro reklamu (žadatelem označené jako „Reklamní zaří:ení č. I “) umístěné na pozemku parc. č.

1696, k.ú. Vysočany, ve kterém byla stanovena lhůta trvání stavby do 01.11.2026. 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.

Dále se stavební úřad zabýval stavbou pro reklamu označenou žadatelem jako „Reklamní zařízení č. 2 “,

přičemž bylo zjištěno dle žadatelem zaslané fotografie předmětné stavby pro reklamu a souřadnic jejího

umístění, že se tato stavba pro reklamu nachází na pozemku parc. č. 1726/50, k.ú. Vysočany, nikoli na

pozemku parc. č. 1726/56, k.ú. Vysočany, jak žadatel ve své žádosti uvádí. Odbor výstavby a územního

rozvoje ÚMČ Praha 9 vydal dne 31.10.2005 sdělení k ohlášení informačního a reklamního zařízení bez

uvedení dočasnosti shora uvedené stavby. Z výše uvedeného vyplývá, že stavba ke dnešnímu dni

disponuje platným povolením a stavební úřad nebude V současnosti činit žádné kroky směřující k jejímu

odstranění.

Povinný subjekt dále sděluje, že přípisem ze dne 01.12.1999 vyjádřil odbor výstavby ÚMČ Praha 9

souhlas sohlášením instalace velkoplošného reklamního panelu umístěného na parc. č. 1719/2, k.ú.

Vysočany (žadatelem označen jako „Reklamní :ařízení č. 3 “), přičemž V ohlášení byla stanovena lhůta

trvání shora uvedené stavby po dobu platnosti nájemní smlouvy k předmětnému pozemku, která byla

uzavřena na dobu neurčitou. Stavební úřad k dnešnímu dni neevidúje žádný doklad prokazující neplatnost

nájemní smlouvy. Zvýšé uvedeného vyplývá, že předmětná stavba disponuje platným povolením a

stavební úřad nebude činit žádné kroky směřující k jejímu odstranění.

Dne 11.05.2004 vydal odbor výstavby a územního rozvoje ÚMČ Praha 9 rozhodnutí o změně V užívání

reklamního zařízení, ve kterém byla stanovena lhůta trvání stavby pro reklamu umístěné na parc. č. 1721,

k.ú. Vysočany (žadatelem označena jako „Reklamní zařízení č. 4“) do 28.02.2009. Vsoučasnosti je
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stavebním úřadem ve věci shora uvedené stavby vedeno řízení dle § 129 odst. 1 písm. Í) stavebního

zákona, které není doposud pravomocně ukončeno. Výsledek řízení nelze předjímat.

Odbor výstavby a územního rozvoje ÚMČ Praha 9 vydal dne 28.07.2020 souhlas se změnou v užívání

stavby pro reklamu (žadatelem označené jako „Reklamní zaří:ení č. 5 “) umístěné na pozemku parc. č.

1687, k.ú. Vysočany, ve kterém byla stanovena lhůta trvání stavby do 31.12.2022. V současnosti je

stavebním úřadem ve věci shora uvedené stavby vedeno řízení dle § 129 odst. 1 písm. Í) stavebního

zákona, které není doposud pravomocně ukončeno. Výsledek řízení nelze předjímat.

Ve věci požadovaných informací týkajících se stavby pro reklamu umístěné na parc. č. 1687 II, k.ú.

Vysočany (žadatelem označena jako „Reklamní zaří:ení č. 6“), vydal v souladu s ust. § 15 odst. 1 a § 3

odst. 3 SvInf povinný subjekt dne 16.01.2023 pod č.j. MCP09/004107/2023/OVÚR/Rou rozhodnutí o

odmítnutí této části žádosti o poskytnutí informací. Současně bylo odborem výstavby a územního rozvoje

ÚMČ Praha 9 dle Žadatelem zaslané fotografie předmětné stavby pro reklamu a souřadnic jejího umístění

zjištěno, že se tato stavba pro reklamu nachází na pozemku parc. č. 1686/40, k.ú. Vysočany, nikoli na

pozemku parc. č. 1687 II, k.ú. Vysočany, jak žadatel ve své žádosti uvadí.
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