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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů 

           

Vážený pane řediteli, 

 

Odbor kancelář tajemníka Úřadu městské části Praha 4, jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 

odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění  

(dále jen „InfZ“), obdržel dne 13. 10. 2020 prostřednictvím elektronické podatelny Úřadu městské 

části Praha 4 Vaše podání nazvané „Dotaz dle zákona“, které eviduje pod čj. 116/106/2020. V rámci 

svého podání žádáte o poskytnutí informace dle InfZ, v přesném znění žádosti: 

 

„…Úřad městské části Praha 4, odbor stavební (dále jen „stavební úřad“) posoudil oznámení  

o záměru umístění stavby, které dne 16. 11. 2011 podala společnost DD network s.r.o., IČ: 27649849, 

se sídlem Na Kleovce č. p. 2546/5, 120 00 Praha 2 - Vinohrady (dále jen „žadatel“), a na základě 

tohoto posouzení vydal dne 14. 12. 2011 územní souhlas s umístěním stavby: 2 ks staveb pro reklamu 

při komunikaci Jižní spojka, na pozemku parc. č. 2845/20 v k.ú. Záběhlice v Praze 4, s lhůtou trvání  

do 31.3.2020 (výrok I. rozhodnutí stavebního úřadu ze dne 14.12.2011, sp. zn. 

P4/116/968/11/OST/HORA, č.j. P4/127366/OST/HORA - dále jen „nezákonné rozhodnutí“)  

a současně vyslovil souhlas s provedením ohlášených staveb.  

 

… 

 

V této souvislosti žádáme dle zákona o odpovědi na následující otázky: 

 

1) Jak je možné, že jsou LED billboardy stále v provozu? Co udělal povinný proto, aby byla 

stavba již odstraněna? 

 

2) Jak se vyvíjí řízení o odstranění stavby? 

 

3) V případě, že povinný prodloužil příslušná povolení, žádáme o poskytnutí rozhodnutí včetně 

všech podkladů k tomuto rozhodnutí „vyjadřovaček“. Zejména pak žádáme o vyjádření 

dopravní policie.“ 

(dále jen „Žádost“).  

 

Úřad městské části Praha 4, Odbor kancelář tajemníka, jako povinný subjekt podle ustanovení  

§ 2 odst. 1 InfZ, Vám na základě informací a podkladů sdělených Odborem stavebním Úřadu městské 

části Praha 4 k Vaší žádosti sděluje následující: 

 

Kverulant.org o.p.s. 

Ing. Vojtěch Razima 

Pražská 1148 

102 00 Praha 10 

e-mail: vojtech.razima@actanonverna.cz   
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TAJEMNÍKA 

 

mailto:vojtech.razima@actanonverna.cz


- 2 – 
Sídlo:Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 IČO: 0006 3584 tel: + 420 – 2 61 192 111 
Pracoviště:Antala Staška 2059/80b, Praha 4 Bankovní spojení:  

e-mail: posta@praha4.cz   

   

 

Úřad městské části Praha 4, odbor stavební, „neprodloužil příslušná povolení“. 

 

Jak již Úřad městské části Praha 4, odbor stavební, uvedl v této věci dříve, vydal „Oznámení  

o zahájení řízení o odstranění stavby“ a „Výzvu k odstranění závady, resp. aby bezodkladně, nejpozději 

do 3 dnů od doručení této výzvy vlastník dočasných staveb pro reklamu ukončil nepovolené užívání 

těchto staveb…“,  týkající se předmětné stavby. Ve lhůtě 30 dnů od doručení výše uvedeného 

„Oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby“ nebyla podána žádost o změnu v užívání předmětné 

dočasné stavby spočívající v prodloužení jejího trvání nebo ve změně na stavbu trvalou. Úřad městské 

části Praha 4, odbor stavební, provedl z úřední činnosti z veřejně přístupného místa několik prohlídek 

předmětné dočasné stavby a zjistil, že nebylo ukončeno nepovolené užívání předmětné dočasné stavby, 

a že nebyla uposlechnuta výše uvedená výzva, což je povinností vlastníka stavby.  Dále Úřad městské 

části Praha 4, odbor stavební, vydal „Výzvu k účasti na kontrolní prohlídce“, která byla mj. doručena  

i vlastníkovi pozemku, na kterém je předmětná stavba umístěna a vlastníkovi předmětné stavby 

(kterému bylo vydáno Úřadem městské části Praha 4, odborem stavebním, příslušné povolení,  

popř. jiné opatření na předmětnou stavbu), kdy dle ustanovení § 154 zákona č. 183/2006 Sb.,  

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je vlastník 

stavby mj. povinen umožnit kontrolní prohlídku stavby a pokud tomu nebrání vážné důvody,  

se této prohlídky zúčastnit. Na základě výsledku této kontrolní prohlídky bude Úřad městské části 

Praha 4, odbor stavební, postupovat v souladu s výše citovaným stavebním zákonem. 

 

 

S pozdravem                        

 

                          

 Ing. Tereza Veselá 

Referent Odboru kancelář tajemníka 

Úřad městské části Praha 4 

(podepsáno elektronicky) 
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