Úřad městské části Praha 10
Odbor stavební
Spis. zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Telefon:

OST 106552/2016/Ga
P10-106846/2016
JUDr. Gavlák
267093557

V Praze, dne 20.10.2016

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor stavební obdržel dne 13. 10. 2016
Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,InfZ“), o poskytnutí informací ve znění:
„Chtěla bych vás požádat o zaslání všech rozhodnutí a vyjádření týkajících se umístění billboardu na
pozemku č.parc. 327 v k.ú. Vršovice vydaných od roku 1990 ve formátu pdf nebo jpg (scany) na moji
emailovou adresu
. Dále žádám o informaci, zda je některé z těchto rozhodnutí
stále platné nebo platnost všech již vypršela. Dále žádám o informaci, zda je na uvedeném pozemku,
který se nachází uvnitř památkové zóny, umístění billboardu v současné době možné, případně za
jakých podmínek.“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky v příloze tohoto sdělení.
Vámi požadované rozhodnutí a vyjádření týkající se umístění billboardu na pozemku č. p. 327 v k. ú.
Vršovice Vám zasíláme v příloze tohoto dokumentu na Vámi uvedenou e-mailovou adresu
. Dále k Vaši žádosti uvádíme, že platnost vydaných povolení již skončila. Ke
zřízení nového reklamního zařízení, či stavby pro reklamu v dané lokalitě uvádíme, že dle Nařízení č.
10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické
požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební předpisy) lze v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) umístit
v památkově chráněném území – ochranné pásmo památkové rezervace v hl. m. Praze pouze zařízení,
která jsou určena ke zprostředkování informací a nemají reklamní povahu. V takovém případě Vám
doporučujeme předem konzultovat záměr na zdejším stavebním úřadě – Odboru stavebním ÚMČ
Praha 10.
Zároveň Vás informujeme, že ve věci Vaší žádosti bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti z
důvodu ochrany osobních údajů (§ 8a InfZ.), které Vám bylo souběžně zasláno na adresu trvalého
pobytu.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

S pozdravem
otisk úředního razítka

Ing. Dana Rafflová
pověřená vedením odboru stavebního
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