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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 

16.03.2022 podal 

Ondrej Majer, nar. 08.10.1994, Legerova č.p. 1335/2, 120 00  Praha 2-Vinohrady 

 

Obsah žádosti: 

Žadatel požaduje poskytnutí informace, zda mají níže uvedená reklamní zařízení na pozemcích  

parc. č. 2959 a parc. č. 424 vše v katastrálním území Smíchov platné povolení a pokud ano, kdy bylo 

vydáno a kdy vyprší? 

1. Světelná obrazovka umístěná kolmo k fasádě domu č.p. 23 stojícího na pozemku parc. č. 2959  

k.ú. Smíchov na rohu ulic Plzeňská a Štefánikova byla povolena souhlasem s ohlášením  

č.j. Výs.23-1353/04/Na-ozn. ze dne 1.4.2004, dočasnost stavby nebyla stanovena. 

2. Světelná obrazovka umístěná nad úrovní střechy domu č.p. 60 stojícího na pozemku parc. č. 424, 

k.ú. Smíchov v Nádražní ulici byla povolena rozhodnutím č.j. Výs.Sm.60-5473/00-SK-R  

ze dne 31.1.2001 a to na dobu neurčitou.  

Z výše uvedeného vyplývá, že není důvod k zahájení řízení o odstranění stavby. 

 

 

 

 

Ing. Arch. Eva Hnilica Čechová, MBA 

vedoucí Odboru Stavební úřad 

  

 

 

 

v zast. Monika Pelzová v.r. 

 

otisk razítka 
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Vyřizuje: Ing. Veronika Dobiášová V Praze 05.04.2022 
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Při jednání se stavebním úřadem vždy uvádějte číslo jednací a spisovou značku stavebního úřadu. 

 

Obdrží: 

1. Ondrej Majer, IDDS: i8a2uwr 

 trvalý pobyt: Legerova č.p. 1335/2, 120 00  Praha 2-Vinohrady 

 

Stejnopis: spisy 

Za správnost vyhotovení: Ing. Veronika Dobiášová 

 


