1vtěstskg část Praha 8
Starosta městskj části

Ing. JiříJank,ů

V Praze dne 27. května 2011
č.j. MCP8 045365/2011

k Vašemu dopisu ze dne 2. 5. 2011 ve věci billboardu na Těšnově, patřící společnosti Media
Channel a.s., Vám sděluji následující.
Stavební úřad vydal dne 8. 12. 2010 pod spis. zn. MCP8 098870/2010/0V.Pet, č.j. MCP8
120503/2010 územní rozhodnutí, kterým umístil na pozemky parc. č. 882/2, 882/3, 882/4,
882/6 v k.ú. Karlín oboustranný reklamní bigbord ve tvaru "V" o celkové velikosti
10,45 x 4,5 m včetně přípojky NN, lokalita Těšnov - Wilsonova. Toto rozhodnutí nabylo
právní moci dne 13. 1. 2011. Dne 18. 2. 2011 byl vydán souhlas s provedením ohlášené
stavby pod spis. zn. MCP8 007372/2011/0V.Pet,
č.j. MCP8 008692/2011. Stavba byla
povolená jako dočasná, s dobou trvání do 13. 1. 2021.
Následně bylo dne 31. 3. 2011 požádáno o změnu stavby před jejím dokončením - změna
spočívala ve výměně panelů za LED obrazovky (rozměry zůstaly neměnné). Obrazovky mají
být v provozu denně od 6:00 do 22:00 hod., tj. mimo dobu nočního klidu.
Stavební úřad provedl dne 28. 4. 2011 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle
§ 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani
rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné
provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat,
bezpečnost ani životní prostředí.
Dne 2. 5. 2011 stavební úřad vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby (spis. zn. MCP8
038668/2011/0V.Lin).
K žádosti o ohlášení změny stavby před dokončením byl doložen znalecký posudek č. 154,
rušivé účinky světelné reklamy Wilsonova, Praha. Posudek byl zpracován 27. března 2011
Ing. Tomášem Maixnerem, znalcem v oboru elektrotechnika, stavebnictví. V závěru posudku
je uvedeno: ,,2 hlediska požadavků na omezení rušivého světla reklama vyhovuje v době
před nočním klidem a nezpůsobuje ohrožení životního prostředí obyvatel okolní zástavby
ani projíždějících řidičů tehdy, když bude po setmění provozována na 22/255 jmenovitého
výkonu. "
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Záměr byl kladně projednán s MHMP, odborem památkové pece (dříve odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu, č.j. S-MHMP 34519112010 ze dne 30.8.2010), odborem
dopravy (č.j. MHMP-1003627/2009/DOP-02/HI
ze dne 28. 12.2009, S-MHMP-813038/2009
ze dne 19. 11. 2009), Útvarem rozvoje hl. m. Prahy, č,j. URM 2447/2010 ze dne 23.3.2010).
Stavba je situována v blízkosti rušné, více proudové sběrné komunikace Wilsonova a nebude
převyšovat výškovou úroveň okolní zástavby. Navrhované rozměry stavby pro reklamu lze
proto akceptovat, k narušení vzhledu města nedojde. Podle závazného stanoviska odboru
ochrany prostředí MHMP č,j. S-MHMP-683458/2009/3/00PNI
ze dne 8. 9. 2009 nemůže
být umístěním výše uvedené stavby snížen či změněn krajinný ráz.

Vážený pan
Ing. Pavel Novák
bluebox@atlas.cz
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