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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 

19.12.2022 podal 

Martin Hasaj, nar. 04.12.1984, Sudoměřská č.p. 814/46, 130 00  Praha 3-Žižkov 

(dále jen "žadatel"). 

 

Obsah žádosti: 

Žadatel požaduje poskytnutí informace týkající se reklamního zařízení a plochy YIT umístěné na budově 

bez čísla popisného nebo evidenčního na pozemku parc. č. 1838/7 v katastrálním území Košíře (dále jen 

"stavba") a sdělení, jaké kroky byly stavebním úřadem učiněny, jaká rozhodnutí byla vydána či jaká 

řízení byla zahájena vůči vlastníku stavby či budovy s ohledem na skutečnost, že stavba reklamního 

zařízení byla umístěna protiprávně, porušuje stavební zákon, vyhlášku č. 501/2006 Sb., o obecných 

požadavcích na využívání území, jakož i pražské stavební předpisy a k instalaci nebylo vydáno žádné 

povolení. 

 

Vyjádření stavebního úřadu: 

Vzhledem k tomu, že vlastník neprodleně po jednání se stavebním úřadem stavbu odstranil, nebyly 

stavebním úřadem žádné kroky učiněny. 

 

Podle § 5 odst. 3 bude informace také do 15 dnů od poskytnutí zveřejněna způsobem umožňující dálkový 

přístup na webových stránkách MČ Praha 5:  

https://www.praha5.cz/povinne-zverejnovane-informace/archiv-poskytnutych-informaci-podle-zakona-c-

106-1999-sb/ 

 

 

 

 

Ing. Dana Ševčíková v.r. 

vedoucí Odboru Stavební úřad 

  

otisk razítka 

Spis. zn.: MC05/OSU/65659/2022/Do/ob.106 Archiv: ob.106  

Č. j.: MC05 273916/2022 Spisový znak: 330 V/5  

Vyřizuje: Ing. Veronika Dobiášová V Praze 20.12.2022 
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Při jednání se stavebním úřadem vždy uvádějte číslo jednací a spisovou značku stavebního úřadu. 

 

Obdrží: 

1. Martin Hasaj, Sudoměřská č.p. 814/46, 130 00  Praha 3-Žižkov 

 

Stejnopis: spisy 

Za správnost vyhotovení: Ing. Veronika Dobiášová 

 


