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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 30.12.2019 podal  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

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.  

 

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

V žádosti jsou uvedeny jednotlivé otázky viz:  

1. Je k instalaci tohoto reklamního poutače vydán územní souhlas? 

Územní souhlas není vydán.  

2. Pokud je územní souhlas vydán, sdělte prosím, kdy byl vydán a dále prosím zaslání skenu tohoto 

souhlasu. 

Územní souhlas není vydán. 

3. Pokud územní souhlas vydán nebyl, ví zdejší orgán o tomto reklamním zařízení? Jak jeho instalaci 

řeší či bude řešit? Pokud bylo již zdejším orgánem vyřešeno, prosím o sdělení výsledku. 

Dle stavebního zákona je reklamního poutač informačním zařízením, které podle § 103 odst. 1) 

písm.e) bod č.15 stavebního zákona nevyžadovalo ohlášení, ale podléhalo vydání územního souhlasu. 

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

informačního zařízení. Mateřská škola Košík, s.r.o., IČO: 06252869 sdělila, že nejsou stavebníkem 

informačního zařízení. Stavební úřad bude vyzývat Společenství vlastníků Zbraslav 1453, IČO: 
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27594734,  které je vlastníkem předmětného pozemku č.parc.2874/271 k.ú.Zbraslav. Pokud doklad o 

povolení předmětného informačního zařízení nebude doložen, bude stavební úřad postupovat podle 

stavebního zákona a případně bude zahájeno řízení o odstranění nepovoleného informačního zařízení. 

4. V případě, že zdejší orgán o jeho instalaci neví, jaké kroky zdejší úřad dále činí? 

Odpověď viz sdělení k výše uvedenému bodu č.3. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Lenka Böhmová 

vedoucí odboru 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

 

 


