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Váš dopis zn./ze dne Sp. zn.: 007765/19/OVDŽP/Bm Vyřizuje Praha 

  Č. j.:     008025/19/OVDŽP Brožková 26.04.2019 

 

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 23.04.2019 podala 

    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

   

žádost se týká informace „Podle Zákona 106/1999 Sb.§ 4a žádáme o poskytnutí informace o obsahu 

podání, na jehož základě bylo vaším úřadem vyžádáno doložení stavebního povolení na stavbu 

informačního zařízení v ulici Václava Rady, Praha 5 – Zbraslav.“ 

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

Stavební úřad obdržel podání týkající se mateřské školy v bytovém domě č.p.1453/7, ulice Václava Rady, 

Praha-Zbraslav. Podání se dále týká informačního zařízení na pozemku č.parc.2874/271 k.ú.Zbraslav. 

V předmětném podání je mimo jiné uvedeno „V tomto bytovém domě je provozována několik let i 

soukromá mateřská škola, podnikající právnickou osobou xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Na pozemku (v zeleni – 

trávník), který patří k tomuto bytovému domu, je umístěn i reklamní panel, který propaguje služby MŠ. 

Tento reklamní panel je umístěn na konstrukci, která je pevně zasazena do země před vchodem do 

provozovny MŠ na adrese: Václava Rady 1453/7, 156 00 Praha 5 – Zbraslav – viz příloha. Je výše 

uvedený reklamní panel povolen (resp. ohlášen) zdejším orgánem?“. 

 

Ing. Lenka Böhmová 

vedoucí odboru 

 

 

 

 

Obdrží (dodejky) : 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


