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Váš dopis zn./ze dne Sp. zn.: 01348/2020/OVDŽP/Bm Vyřizuje Praha 

  Č. j.:     02091/2020/OVDŽP Brožková 29.01.2020 

 
 

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

Úřad městské části Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný 

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 a jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon InfZ“), na základě žádosti, kterou dne 20.01.2020 podal  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

která se týká informací ve věci informačního zařízení na parc.č.2874/271 k.ú.Zbraslav u byt.domu 

č.p.1453/7, ulice Václava Rady, Praha-Zbraslav „V ulici Václava Rady 1453/7 je na pozemku u mateřské 

školky mnoho let umístěn nevzhledný reklamní poutač na služby této školky, který svým vzhledem ruší 

rezidenční charakter Zahradní čtvrti. 

Tento reklamní poutač byl dříve menší, nový zřejmě nájemce si tento reklamní poutač zvětšil jeho 

plochu.“ viz žádost o poskytnutí informací, na kterou stavební úřad odpověděl poskytnutím informací ze 

dne 09.01.2020 pod sp.zn.024327/19/OVDŽP/Bm, č.j.00609/2020/OVDŽP. 

 

V podání ze dne 20.01.2020 je uvedeno „Na základě zákona č. 106/1999 Sb. žádám o zaslání těchto 

dokumentů v elektronické podobě na tuto e-mailovou adresu: 

1. Výzvu úřadu Mateřské škole Košík 

2. Sdělení Mateřské školy Košík 

Dále prosím o zaslání výzvy Společenství vlastníků Zbraslav 1453, pokud již tato výzva byla zaslána, 

pokud ne, prosím o sdělení přibližného termínu, kdy se tak stane. Jakmile se tak stane, prosím o zaslání 

této výzvy v elektronické podobě.“ 

 

Stavební úřad poskytuje v souladu s ustanovením § 4 a 14 zákona o InfZ tyto informace a listiny:  

Stavební úřad vyzval Mateřskou školu Košík, s.r.o. k doložení dokladu o povolení stavby informačního 

zařízení – výzva ze dne 11.04.2019 pod sp.zn.006971/19/OVDŽP/Bm, č.j.006972/19/OVDŽP.  

Stavební úřad dne 12.04.2019 obdržel od Mateřské školy Košík, s.r.o., IČO: 06252869 sdělení, že nejsou 

stavebníkem informačního zařízení.  



Č.j. 02091/2020/OVDŽP str. 2 

 
Výzvou ze dne 09.01.2020 pod sp.zn.000601/2020/Bm, č.j.00602/2020/OVDŽP stavební úřad vyzval k 

doložení dokladu o povolení stavby informačního zařízení Společenství vlastníků Zbraslav 1453, IČO: 

27594734,  které je vlastníkem předmětného pozemku č.parc.2874/271 k.ú.Zbraslav. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Lenka Böhmová 

vedoucí odboru 

  

 

 

 

 

Příloha (výše uvedené listiny): 

 výzva Mateřské škole Košík, s.r.o.  

 odpověď Mateřské školy Košík, s.r.o. 

 výzva Společenství vlastníků Zbraslav 1453  

 

 

 

 

Obdrží: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Odpověď bude žadateli poslána v elektronické podobě (viz žádost o informace). 

 

 

 


