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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 V platném znění a vyhlášky

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

obdržel dne 19.10.2021 Vaši žádost o poskytnutí informace v souladu se zněním zákona č. 106/1999

Sb., o svobodném přístupu k informacím, V platném znění.

Obsahem žádosti je sdělení, zda billboardy a citylight ve Vinoři, V ulici Mladoboleslavská

(50.14442744067408, 14.580157239221853), 1. maji stavební povolení a 2. a pokud nemají, jak hodlá

stavební úřad v této věci postupovat. Přílohou žádosti bylo vyznačení V mapě.

Na základě Vaší žádosti byly prověřeny doklady uložené V archivu zdejšího stavebního úřadu a

po prostudování těchto dokladů byla Vámi požadovaná informace zpracovaná a k výše uvedenému

sděluj eme:

1. Pro reklamní zařízení skládající se ze dvou reklamních ploch sesazených do tvaru písmene „V“

a osazených na jedné stojině na pozemku č.parc. 312/5 V kat. území Vinoř byl vydán územní

souhlas a souhlas s provedením ohlášeného reklamního zařízení dne 14.8.2007 pod č.j. P19

13647/2007—OV/Š. Následně bylo užívání stavby pro reklamu prodlužováno, naposledy

rozhodnutím ze dne 13.2.2015 pod č.j. P19 180/2015-OV/Š.

2. Vzhledem k tomu, že v archivu zdejšího stavebního úřadu nebyla dohledána žádnájiná povolení

k Vámi uváděným reklamním zařízením a V současné době probíhá kontrola všech reklamních

zařízení ve správním obvodu našeho stavebního úřadu (dvě reklamní zařízení byla již

odstraněna a dvě další by měla být odstraněna V nej bližší době), bude v dané věci postupováno

obdobně, tedy v souladu s ustanovením § 129 stavebni zákona, po provedené kontrolní

prohlídce, která má již stanovený termín.

Ing.IvanaPeterková,v.r.

otisk úředního razítka vedoucí odboru výstavby


