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Odbor Stavební úřad 

*MC05X01WSG49* 

MC05X01WSG49 

 

 

 

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 

09.01.2023 podal 

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

(dále jen "žadatel"). 

 

Obsah žádosti: 

Žadatel požaduje poskytnutí informace týkající se reklamního zařízení umístěného na pozemku  

parc. č. 3591/1 v katastrálním území Smíchov (GPS 50.0731417N, 14.3915514E) a zodpovězení 

následujících otázek: 

1. Který den bylo této stavbě vydáno povolení pro stavbu? 

Vyjádření stavebního úřadu: 

Povolení pro tuto stavbu pro reklamu nebylo v archivu stavebního úřadu dohledáno.  

2. Který den toto povolení vyprší? 

Vyjádření stavebního úřadu: 

Povolení pro tuto stavbu pro reklamu nebylo v archivu stavebního úřadu dohledáno.   

 

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 

vedoucí Odboru Stavební úřad 

  

otisk razítka 

 

 

v zast. Monika Pelzová v.r. 

 

Spis. zn.: MC05/OSU/1966/2023/Do/ob.106 Archiv: ob.106  

Č. j.: MC05   9931/2023 Spisový znak: 330 V/5  

Vyřizuje: Ing. Veronika Dobiášová V Praze 11.01.2023 

https://www.praha5.cz/povinne-zverejnovane-informace/archiv-poskytnutych-informaci-podle-zakona-c-106-1999-sb/
https://www.praha5.cz/povinne-zverejnovane-informace/archiv-poskytnutych-informaci-podle-zakona-c-106-1999-sb/
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Při jednání se stavebním úřadem vždy uvádějte číslo jednací a spisovou značku stavebního úřadu. 

 

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 

 


