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 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI  
náměstí 14. října 4, 150 22 Praha 5 

IČO: 00063631, DIČ CZ00063631 

 

Odbor Stavební úřad 

*MC05X01SJHLU* 

MC05X01SJHLU 

 

 

 
 

 

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 (č.j. MHMP 

1340021/2022), kterou dne 22.07.2022 podalo 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Náměstek primátora hl. m. Prahy, Ing. Adam Scheinherr, 

MSc., Ph.D., IČO 00064581, Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00  Praha 1-Staré Město (dále 

jen "žadatel"). 

 

Stavební úřad vyzval žadatele dne 1.8.2022 k upřesnění žádosti do 30 dnů ode dne doručení výzvy. 

Žádost byla doplněna dne 16.8.2022. 

Obsah žádosti: 

Žadatel požaduje poskytnutí informace týkající se staveb pro reklamu na pozemcích parc. č. 5042/2, 

5042/3 a 5048/1 (jednotlivé stavby pro reklamu žadatel očísloval pevně stanoveným pořadím číselné řady 

1-13) vše v katastrálním území Smíchov a zodpovězení následujících otázek: 

1. Kdy (k jakému datu) obdržely výše uvedené stavby pro reklamu územní souhlas, resp. souhlas 

s provedením ohlášené dočasné stavby ve smyslu § 104 stavebního zákona? 

2. Kdy (k jakému datu) výše udělený souhlas vyprší? 

Reklama č.1 

1. Stavba pro reklamu byla povolena dne 18.9.2007 a naposledy byla její platnost prodloužena dne 

9.3.2015. 

2. Lhůta trvání stavby pro reklamu 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. 

 

Reklama č.2 

1. Stavba pro reklamu byla povolena dne 14.3.2007 a naposledy byla její platnost prodloužena dne 

24.3.2015. 

2. Lhůta trvání stavby pro reklamu 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. 
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Reklama č.3 

1. Stavba pro reklamu byla povolena dne 6.1.2011 a naposledy byla její platnost prodloužena dne 

10.2.2017. 

2. Doba trvání stavby pro reklamu již vypršela. V současné době stavební úřad vede řízení   

o prodloužení doby trvání této stavby pro reklamu. 

 

Reklama č.3,5 

1. V archivu stavebního úřadu se povolení pro tuto stavbu pro reklamu nedohledalo. Tato reklama je 

v mapách označena č.4. 

 

Reklama č.4 

1. Tato reklama v mapách označena není, je vidět pouze na fotografiích pořízených ve službě 

Google Street View, kde je označena č. 4 (fotografie byla pořízena v říjnu 2019). Tato reklama 

byla v prosinci 2019 odstraněna. 

 

Reklama č.5 

1. Stavba pro reklamu byla povolena dne 13.2.2008. 

2. Dočasnost stavby nebyla stanovena. 

 

Reklama č.6 

1. Stavba pro reklamu byla povolena dne 13.2.2008. 

2. Dočasnost stavby nebyla stanovena. 

 

Reklama č.7 

1. Stavba pro reklamu byla povolena dne 13.2.2008 a naposledy byla její platnost prodloužena dne 

24.3.2015. 

2. Lhůta trvání stavby pro reklamu 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. 

 

Reklama č.8 

1. Stavba pro reklamu byla povolena dne 13.2.2008. 

2. Dočasnost stavby nebyla stanovena. 

 

Reklama č.9 

1. Stavba pro reklamu byla povolena dne 13.2.2008. 

2. Dočasnost stavby nebyla stanovena. 

 

Reklama č.10 

1. Stavba pro reklamu byla povolena dne 13.2.2008. 
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2. Dočasnost stavby nebyla stanovena. 

 

Reklama č.11 

1. Stavba pro reklamu byla povolena dne 14.8.2014 a naposledy byla její platnost prodloužena dne 

28.8.2017. 

2. Lhůta trvání stavby pro reklamu je omezena po dobu platnosti nájemní smlouvy a rozhodnutí 

dotčených orgánů a správních úřadů. 

 

Reklama č.12 

1. Stavba pro reklamu byla povolena dne 13.2.2008. 

2. Dočasnost stavby nebyla stanovena. 

 

Reklama č.13 

1. Stavba pro reklamu byla povolena dne 12.2.2008. 

2. Dočasnost stavby nebyla stanovena. 

 

 

 

Všechny výše uvedené stavby pro reklamu se nacházejí na pozemku parc. č. 5042/2 v katastrálním území 

Smíchov. Na pozemcích parc. č. 5042/3 a 5048/1 v katastrálním území Smíchov nebyla zakreslena žádná 

z požadovaných staveb pro reklamu. 

 

 

 

 

 

Ing. Dana Ševčíková 

vedoucí Odboru Stavební úřad 

  

 

otisk razítka 

 

 

Ing. Libuše Krpatová v.r. 

pověřena zastupováním vedoucí odboru 

 

 

 

Obdrží: 

1. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Náměstek primátora hl. m. Prahy, IDDS: 48ia97h 

 sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00  Praha 1-Staré Město 

 

Stejnopis: spisy 

Za správnost vyhotovení: Ing. Veronika Dobiášová 


