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SDĚLENÍ 

 

Úřad městské části Praha 5, Odbor Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 

písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává 

Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "stavební úřad"), obdržel žádost ve věci 

poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kterou dne 

28.01.2022 podal 

Zdeněk Jahn, nar. 13.10.1974, Čajkovského č.p. 1684/29, 130 00  Praha 3-Žižkov 

 

Obsah žádosti: 

Žadatel požaduje poskytnutí informací týkajících reklamních zařízení na pozemcích v k.ú. Košíře 

1) č. parc. 1896/16, GPS lokace 50.0695822N, 14.3592114E 

2) č. parc. 1896/16, GPS lokace 50.0695358N, 14.3588103E 

3) č. parc. 1896/16, GPS lokace 50.0693542N, 14.3578339E 

4) č. parc. 1988/13, GPS lokace 50.0690467N, 14.3579253E 

5) č. parc. 1988/12, GPS lokace 50.0688481N, 14.3568361E 

a zodpovězení následujících otázek: 

 

1. Který den byla těmto stavbám vydána povolení pro stavbu? 

Vyjádření stavebního úřadu: 

1) Dne 4.11.1998 byl vydán územní souhlas a souhlas s ohlášením pro reklamu na pozemku  

č. parc. 1896/16, GPS lokace 50.0695822N, 14.3592114E. 

2) Dne 1.3.2002 byl vydán územní souhlas a souhlas s ohlášením pro reklamu na pozemku  

č. parc. 1896/16, GPS lokace 50.0695358N, 14.3588103E. 

3) Dne 16.11.2017 bylo vydáno rozhodnutí o změně v užívání stavby pro reklamu na pozemku  

č. parc. 1896/16, GPS lokace 50.0693542N, 14.3578339E. 

4) Dne 6.3.2015 bylo vydáno rozhodnutí o změně v užívání stavby pro reklamu na pozemku  

č. parc. 1988/13, GPS lokace 50.0690467N, 14.3579253E. 

5) Dne 16.11.2017 bylo vydáno rozhodnutí o změně v užívání stavby pro reklamu na pozemku  

č. parc. 1988/13, GPS lokace 50.0690467N, 14.3579253E. 
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2. Který den toto povolení vyprší? 

Vyjádření stavebního úřadu: 

1) Lhůta trvání stavby pro reklamu na pozemku č. parc. 1896/16, GPS lokace 50.0695822N, 

14.3592114E je povolena po dobu platnosti nájemní smlouvy. 

2) Lhůta trvání stavby pro reklamu na pozemku č. parc. 1896/16, GPS lokace 50.0695358N, 

14.3588103E je povolena po dobu platnosti nájemní smlouvy. 

3) U stavby pro reklamu na pozemku č. parc. 1896/16, GPS lokace 50.0693542N, 14.3578339E je 

v současné době vedeno řízení o změně v užívání spočívající v prodloužení doby trvání.  

4) Lhůta trvání stavby pro reklamu na pozemku č. parc. 1988/13 je omezena dobou platnosti 

nájemní smlouvy k předmětnému pozemku a v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou a dále 

v souladu se stanovisky, závaznými stanovisky nebo rozhodnutími dotčených orgánů. 

5) U stavby pro reklamu na pozemku č. parc. 1988/13 je v současné době vedeno řízení o změně  

v užívání spočívající v prodloužení doby trvání.  

 

 

 

 

Ing. Arch. Eva Hnilica Čechová, MBA 

vedoucí Odboru Stavební úřad 

  

 

 

 

 

v zast. Monika Pelzová v.r. 

 

otisk razítka 

 

 

 

Obdrží: 

1. Zdeněk Jahn, IDDS: 4ps92bd 

 trvalý pobyt: Čajkovského č.p. 1684/29, 130 00  Praha 3-Žižkov 

 

Stejnopis: spisy 

Za správnost vyhotovení: Ing. Veronika Dobiášová 

 


