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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 (dále jen 

„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") s působností podle vyhlášky 

č.55/2000 Sb. hl.m.Prahy, kterou se vydává Statut hl.m.Prahy, ve znění pozdějších předpisů a jako 

povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), na základě žádosti, kterou 

dne 03.07.2019 podala 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 xxxxxxxxxxx 

ve věci stavby nazvané: 

 

Stavba pro reklamu 

Praha-Radotín, při komunikaci Výpadová 

na pozemku parc. č. 2511/37 v katastrálním území Radotín  

 

poskytuje v souladu s ustanovením § 4 a §14 zákona o svobodném přístupu k informacím 

následující informace: 

 

1. Stavba je umístěna v ploše, která je součástí velkého rozvojového území (VRU) Radotín – 

Lahovice – Zbraslav, pro které byla stanovena vyhláškou č. 33/1999 Sb. hl.m. Prahy stavební 

uzávěra.  

2. Stavba byla povolena sdělením MČ Praha – Radotín k ohlášení reklamního zařízení n. č. j. 

MH/1933/00/St ze dne 24.05.2000 na dobu určitou dle nájemní smlouvy, v souladu s tehdy 

platnými právními předpisy. Kopie sdělení tvoří přílohu č. 1.  
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3. Po nabytí účinnosti zákona č. 183/2006 Sb. – dne 01.01.2007 došlo ke změně právní klasifikace 

reklamního zařízení na stavbu pro reklamu (§ 3 odst. 2 stavebního zákona). Až touto legislativní 

změnou došlo k výrazné změně právního statusu staveb pro reklamu a z této skutečnosti následně 

vyplývá povinnost zkoumat soulad stavby pro reklamu se záměry územního plánování. 

 

 

 

 

Ing. Lenka Böhmová 

vedoucí odboru 

  

 

 

 

 

 

 

Příloha: - Sdělení MČ Praha – Radotín k ohlášení reklamního zařízení n. č. j. MH/1933/00/St ze dne 

24.05.2000 

 

Obdrží: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 


