
  

P19 6417/2020—OV/P

MĚSTSKÁ CAST PRAHA 19

Úřad městské části Praha 19

se sídlem: Semilská 43/1, 197 00 Praha 9 — Kbely

odbor výstavby — stavební úřad

detašované pracoviště: Železnobrodská 825, 197 00 Praha 9 — Kbely

„Telefon: 286 852 470, IDS: ji9buvp _ . , , ,

Č.j.: P19 6417/2020-OV/P V Praze dne 15.10.2020

Sp.zn.: SZ Pl9 6417/2020

Vyřizuje: Ing. Peterková

e—maíl: _iyanapeterkma_ggkbely.mepnet.ez

telefon: 286 852 470

KVaší žádosti o sdělení informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, kterou dne 7.10.2020 obdržela Městská část Praha 19, a to:

1. Na základě jakého titulu byla odvezena reklamní zařízení, na nichž měla naše

společnost reklamu —— následuje oil's/many seznam 55ri dotčených reklamních

zařízení s uvedením názvu ulice a údajů GPS.
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Zádost o zaslání kopie seznamu, jaká reklamní zařízení byla dále odstraněna na území

města Prahy

Vám Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 19 jako příslušný stavební úřad podle

ustanovení § 13 odst. 1 c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále

jen „stavební zákon“) a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m.

Prahy, ve znění pozděj ších předpisů, k jednotlivým bodům Vaší žádosti sděluje:

K bodu 1:

Po prověření ulic ve Vámi zaslaném seznamu umístění dotčených reklamních zařízení,

konstatujeme, že Žádná z 55ti ulic se nenachází ve správním obvodu (katastrální území Kbely,

Satalice a Vinoř) zdejšího stavebního úřadu.

K bodu 2:

Na základě Vaší žádosti jsme prověřily doklady uložené v archivu zdejšího stavebního úřadu,

který je veden pro správní obvod Praha 19, tedy katastrální území Kbely, Satalice a Vinoř a

nebylo zjištěno odstranění žádného reklamního zařízení.
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Doručuje se:

EDGE Reality s.r.o., Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5, IDS c4bchqb

Na vědomí:

OKS


