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

pozdějších předpisů 

           

Vážení, 

 

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 5. 3. 2021 prostřednictvím elektronické podatelny Úřadu městské části 

Praha 4 pod označením „Dotaz dle zákona“ Vaše podání, které eviduje pod čj. 41/106/2021, v rámci 

kterého 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.  

 

Povolení těchto LED billboardů by nebylo možné bez značné „benevolence“ stavebního úřadu  

na Praze 4. Podle Kverulantova názoru porušovaly LED obrazovky hned několik předpisů,  

a proto již před lety podal podnět k přezkoumání územního souhlasu, kterým byly povoleny. Kverulant 

se svou stížností nebyl úspěšný a v lednu 2012 ji příslušný úřad zamítl.  

 

Billboardy jsou z hlediska stavebního zákona vždy dočasné stavby a těm na Jižní spojce letos  

31. března vypršelo stavební povolení. Přesto byly stále v provozu. Proto se Kverulant počátkem 

dubna dotázal Prahy 4, jak je možné, že LED billboardy stále obtěžují široké okolí, a vyzval Prahu 4, 

aby předběžným opatřením nařídila vypnutí billboardů a zahájila řízení o odstranění staveb. A přesně 

to se také stalo. Stavební úřad vykonal 23. dubna 2020 obhlídku na místě a hned druhý den nařídil 

předběžným nařízením oba LED billboardy vypnout. Zároveň úřad zahájil řízení o odstranění stavby. 

Nyní, téměř roce od vydání zákazu billboardy používat, jsou však billboardy stále v provozu.  

 

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?  
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3) Pokutoval povinný provozovatele LED billboardů za neuposlechnutí předběžného nařízení 

oba LED billboardy vypnout.  

4) V případě, že povinný prodloužil příslušná povolení, žádáme o poskytnutí těchto rozhodnutí 

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

vyjádření dopravní policie.“ 

(dále jen „žádost“) 

 

Vzhledem k tomu, že si vyřízení Vaší žádosti vyžádalo konzultace mezi dvěma nebo více složkami 

povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti, prodloužil povinný subjekt  

podle ustanovení § 14 odst. 7 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů, lhůtu pro vyřízení žádosti o deset dní, tj. do 30. 3. 2021.  

O této skutečnosti Vás povinný subjekt informoval písemností označenou jako „Vyrozumění  

o prodloužení lhůty pro vyřízení žádosti o poskytnutí informace dle ustanovení § 14 odst. 7 písm. c) 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů“,  

čj. 41/106/2021/Prodl ze dne 17. 3. 2021, která Vám byla doručena na e-mailovou adresu dne  

17. 3. 2021. 

 

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

§ 2 odst. 1 InfZ, Vám podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) InfZ na základě informací a podkladů 

sdělených Odborem stavebním Úřadu městské části Praha 4 k Vaší žádosti sděluje následující: 

 

Ad 1) Úřad městské části Praha 4, odbor stavební vydal „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..“ a rozhodnutí podle ust. § 134 odst. 5 

stavebního zákona o zákazu užívání stavby s okamžitou platností a to ve lhůtě do 1 dne  

od obdržení tohoto rozhodnutí“. 

 

Ad 2) Úřad městské části Praha 4, odbor stavební vyrozuměl účastníky řízení o odstranění stavby  

dle ustanovení § 129 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování  

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, o možnosti seznámení  

se s podklady před vydáním rozhodnutí.  

 

Ad 3) Ke dni podání žádosti nebyla uložena provozovateli pokuta.  

 

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

 

 

 

S pozdravem                        

                          

 Ing. Tereza Veselá 

Referent Oddělení veřejného práva Odboru 

kancelář tajemníka 

Úřad městské části Praha 4 

(podepsáno elektronicky) 
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