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Rozhodnutí  

o odmítnutí části žádosti  
 

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 (dále 

jen „povinný subjekt“), obdržel dne 6.12.2021 Vaši žádost o poskytnutí informace v souladu se zněním 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „InfZ“).  

Žádost se vztahuje k poskytnutí informací: seznam staveb pro reklamu dle zákona č. 183/2006 

Sb. umístěných na pozemcích spadajících místně do působnosti Vašeho úřadu. 

U každé z takto uvedených staveb pro reklamu žádáme dále: 

- informaci o přesné lokalizaci, ideálně pomoc GPS souřadnic. U těch staveb pro reklamu, u 

kterých není informace v takové formě Vašemu úřadu k dispozici, žádáme o co nejpřesnější 

lokalizaci jiným způsobem, umožňující jednoznačnou identifikaci takové stavby 

- datum účinnosti povolení stavby pro reklamu vydaného Vaším úřadem 

- uvedení doby, na kterou bylo povolení uděleno 

- k jakému dni končí platnost tohoto povolení 

U staveb pro reklamu, které nemají platné povolení, o informaci, zda bylo zahájeno správní řízení o 

odstranění takovéto stavby pro reklamu a pokud ano, v jakém stádiu řízení se tento proces vedoucí 

k odstranění stavby pro reklamu momentálně nachází.  

 

Po prostudování této žádosti vydává povinný subjekt  

rozhodnutí 

které zní takto: 

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 InfZ v návaznosti na ustanovení § 2 odst. 4 InfZ  se žádost v části:  

U staveb pro reklamu, které nemají platné povolení, o informaci, zda bylo zahájeno správní řízení o 

odstranění takovéto stavby pro reklamu a pokud ano, v jakém stádiu řízení se tento proces vedoucí 

k odstranění stavby pro reklamu momentálně nachází,  

odmítá. 
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Účastník řízení, na kterého se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle ustanovení § 27 odst. 1 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů: 

- Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s., IČ 034 47 286, se sídlem Veletržní 1623/24, 

170 00 Praha 7 

 

Odůvodnění 

Povinný subjekt obdržel dne 6.12.2021 výše uvedenou žádost o poskytnutí informací v souladu se InfZ.  

Dle ustanovení § 2 odst. 4 InfZ se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí 

rozhodnutí a vytváření nových informací. Vzhledem k tomu, že povinný subjekt nemá seznam staveb 

pro reklamu, které nemají platné povolení a ani žádný právní předpis neukládá povinnému subjektu 

takový seznam vést, vydal povinný subjekt v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 InfZ toto rozhodnutí. 

Této skutečnosti přisvědčil i Nejvyšší správní soud v rozsudku č.j. 1 As 141/2011-67 ze dne 9.2.2012. 

Vytvoření seznamu staveb pro reklamu, které nemají platné povolení, by znamenalo vytvoření nové 

informace především na základě rekognoskace terénu, kdy se nejedná o vyhledávání údajů uložených 

v archivu povinného subjektu. 

 

Pouze pro úplnost povinný subjekt uvádí, že v části žádosti: 

U každé z takto uvedených staveb pro reklamu žádáme dále: 

- informaci o přesné lokalizaci, ideálně pomoc GPS souřadnic. U těch staveb pro reklamu, u 

kterých není informace v takové formě Vašemu úřadu k dispozici, žádáme o co nejpřesnější 

lokalizaci jiným způsobem, umožňující jednoznačnou identifikaci takové stavby 

- datum účinnosti povolení stavby pro reklamu vydaného Vaším úřadem 

- uvedení doby, na kterou bylo povolení uděleno 

- k jakému dni končí platnost tohoto povolení 

požadované informace poskytne po doložení dokladu o úhradě nákladů vynaložených na poskytnutí 

informace na základě výzvy č.j. P19 8350/2021-OV/P ze dne 16.12.2021   

 

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí má účastník řízení právo podat odvolání do 15ti dnů ode dne jeho doručení 

k Magistrátu hl.m. Prahy prostřednictvím zdejšího odboru výstavby Úřadu městské části Praha 19. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 Ing. Ivana Peterková, v. r.  
  

otisk úředního razítka vedoucí odboru výstavby 

 

 
 

 

 


