
 

MĚSTSKÁ ČÁST 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 80/2023—OV/P V Praze dne 10.1.2023

Sp.zn.: SZ P19 80/2023

Vyřizuje: Ing. Peterková

e-mail: ivana.peterkovafgbkbelv.mepnet.cz

telefon: 286 852 470

 

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 4.1.2023 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, týkající se reklamních zařízení na pozemcích při komunikaci

Mladoboleslavská V Praze 9 — Kbely dle přiložené specifikace a to:

a)

b)

C)

který den bylo této stavbě vydáno povolení pro stavbu?

který den toto povolení vyprší?

Pokud stavby pro reklamu platné povolení pro stavbu nemají, podavám tímto V souladu se

zákonem 500/2004 S. podnět k zahájení řízení o odstranění staveb.

Na základě Vašeho podání byly prověřeny doklady uložené v archivu zdejšího stavebního úřadu

a po tomto prověření Vám zasíláme Vámi vyžádané údaje:

1. Reklamní zařízení č. 1: pozemek č. parc. 1941/1 V kat. uzemí Kbely

Povolení vydáno 27.10.2014

Stavba dočasná do 31.12.2026

Reklamní zařízení č. 2: pozemek č. parc. 2000 (dle Vaší další specifikace správně 2001) V kat.

uzemí Kbely

Povolení vydáno 6.11.2019

Stavba dočasná do 30.9.2029

Reklamní zařízení č. 1: pozemek č. parc. 2135 (dle Vaší další specifikace správně 1917/4) V kat.

uzemí Kbely

Povolení vydáno 6.11.2019

Stavba dočasná do 30.9.2029

Ing. Ivana Peterková, V. r.

otisk úředního razítka vedoucí odboru výstavby


