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

ve znění pozdějších předpisů

U ad městské části Praha 9 obdržel dne 24.9.2019 žádost o poskytnutí informace dle zákona'ř

č. 106/1999 Sb., o svobodném řístu u k informacím, ve znění ozdě'ších řed isů, kterou odal-

w(dále jen

„žadatel“), ve které požaduje informace týkající se stavby pro reklamu na pozemku parcela č. 1915/16

V katastrálním území Vysočany, V tomto znění:

„ Vážení

na základě §14 zákona č. 106/1999S1). Vás žádám o poskytnutí informace v podobě stavebního povolení,

kolaudačního rozhodnutí resp. rozhodnutí o povolení užívání pro stavbu reklamní konstrukce (dvojitý

osvětlený billboard typu ”V” instalovaný patrně kolem roku 2009-10) nacházející se na pozemku 1915/16

k.ií Vysočany při ulici Novovysočanská. Byla součástí stavby reklamní konstrukce též realizace elektrické

přípojky, nebo povolení elektrické přípojky bylo řešeno odděleně? V případě, Že uvedená dokumentace

neobsahuje informace týkající se elektrické přípojky a výstavby elektroměrného rozvaděče, tzv.

“antoníčka", žádám o informace přes jaké pozemky ke zdrojovému rozvaděči je přípojka vedena, kdy

vlastník/vlastníci dotčených pozemků udělil/i souhlas s umístěním reklamního zařízení, rozvaděče a

zejména el. vedení na svém pozemku. Vneposlední řadě prosím o informaci v podobě nájemní či obdobné

smlouvy zohledňující umístění reklamního zařízení, jak vysoké roční nájemné je vlastníkem /

provozovatelem reklamního zařízení hrazeno? Předmětný pozemek 1915/16 k.ií Vysočany je ve vlastnictví

obce hl.m Prahy se svěřenou správou nemovitosti povinnému subjektu MČ Praha 9.

Odpověďmi zašlete rosím v souladu s §19 odst.4 zák. č. 500/2004Sb. elektronicky na moji emailovou

adresu:—Přijetí písemnosti do 48 hodin potvrdím. Učinky doručení písemnosti nastávají

přijetím potvrzení o přijetí“.

Na základě provedeného šetření V údajích vedených odborem Výstavby a fizemnfllo 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 fizemnfllo rozvoje k jednotlivým požadavkům V žádosti tyto

informace:

K části, ve které žádáte o poskytnutí informace V podobě stavebnilio povolení, kolaudačmlio rozhodnutí

resp. rozhodnutí o povolení užívání pro stavbu reklamní konstrukce (dvojitý osvětlený billboard typu "V"

instalovaný patrně kolem roku 2009-10) nacházející se na pozemku 1915/ 16 k.ú Vysočany při ulici

Novovysočanská stavební úřad sděluje, že na předmětnou stavbu byl vydán dne 28.8.2008 pod č.j.

územní souhlas a souhlas s ohlášením stavby pro reklamu pod č.j. S P09 010826/2008/OVÚR/V/P09

010826/2008, ve kterém byla stanovena lhůta trvání stavby. Dne 24.2.2014 bylo vydáno rozhodnutí č.j.

P09 012937/2014/OVÚR/POPI, kterým byla opětovně prodloužena lhůta trvání dočasné stavby. Dne

7.10.2014 byl vydán na předmětnou stavbu souhlas se změnou vužíVání dočasné stavby spočívající

V prodloužení lhůty trvání stavby a to po dobu platnosti nájemní smlouvy k předmětným pozemkům a

V souladu se stanovisky dotčených orgánů nebo jejich rozhodnutími a uzavřenou nájemní smlouvou.

K části dotazu, týkajíc1lio se realizace elektrické přípojky zdejší stavební úřad sděluje, že na přípojku

elektro byl vydán pod č.j. S P09 028057/2009/OVUR/RJ/P09 028057/2009 dne 8.9.2009 územní souhlas

s umístěním stavby elektropřípojky V délce trasy cca 15 m po pozemcích parc.č. 1915/16 a 2122 (dnes
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2122/1 k.ú. Vysočany. Záměr byl doložen souhlasy vlastníků dotčených pozemků MČ Praha 9, České

dráhy, a.s. Dále k záměru byla doložena kladná stanoviska DOSS a správců sítí.

K požadavku na předložení nájemní či obdobné smlouvy zohledňující umístění reklamniho zařízení, ze

které je patrné, jak vysoké roční nájemné je vlastníkem hrazeno stavební úřad sděluje, Že pro

neposkytnutí kopie nájemní smlouvy bude vydáno samostatné rozhodnutí.

Úřad městské části Praha 9, odbor výstavby a územního rozvoje dále upozorňuje, Že případný další

požadavek na zpracování informace bude zpoplatněn dle § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a dle sazebníku dostupného na webových stránkách

MČ Praha 9.
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