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Hlavní město Praha
Úřad městské části Praha 13
k rukám starosty
Sluneční nám. 2580/13
158 00 Praha 5 - Stodůlky

          --------------------------------------
V Plzni dne 8.3.2018

VĚC: Žádost o poskytnutí informace

Vážený pane starosto,

obracím se na Vás ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění, se zdvořilou žádostí o poskytnutí následujících informacích, které se týkají
plakátovacích ploch provozovaných společností AGENTURA PROVÁS s.r.o., IČO: 250 57 944, se
sídlem Praha 1, Rybná 21/695, PSČ 110 00:

· o kopii veškerých vyjádření Úřadu městské části Praha 13, stavebního úřadu, odboru
stavebního, týkající se umístění této reklamní plakátovací plochy vzhledem k územnímu
plánu:

o stanice metra Luka – směrem ke stanici metra.

· o kopii veškerých územních rozhodnutí, územních souhlasů a stavebních povolení dle
příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, vydaných Úřadem
městské části Praha 13, stavebního úřadu, odboru stavebního, týkající se umístění výše
specifikované reklamní plakátovací plochy či případně dalších reklamních plakátovacích
ploch, která jsou shora citovanému úřadu známa, to vše týkající se výše specifikované
společnosti.
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· o sdělení informace, zda je výše specifikované reklamní zařízení či případně další reklamní
zařízení společnosti umístěno v městské památkové zóně nebo na kulturní památce.
Jestliže ano, pak žádáme o sdělení informace, zda bylo vydáno stanovisko orgánu státní
památkové péče dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a pokud ano, pak
žádáme kopii takového stanovisko.

· o kopii veškerých vydaných stanovisek a rozhodnutí orgánu státní památkové péče ve
znění příslušných ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, týkající se
umístění shora specifikované reklamní plakátovací plochy či případně dalších reklamních
plakátovacích ploch společnosti.

Dovolím si Vás tímto zdvořile požádat o zaslání příslušných informací ve lhůtě stanovené
zákonem na adresu uvedenou v zápatí tohoto dopisu, resp. do mé datové schránky.

S pozdravem

JUDr. Karel Paleček
evid. č. ČAK 15214
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   V Praze   12.3.2018  

 

 

 

Věc: Výzva k upřesnění žádosti podle § 14 odst. 5 pís. b) zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Městská část Praha 13, Úřad Městské části Praha 13, Odbor stavební obdržel Vaši žádost o poskytnutí 
informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „InfZ“). 

 

Vzhledem k tomu, že z Vaší žádosti není jednoznačné,  kterou „reklamní plakátovací plochu“ u „stanice 

metra Luka – směrem ke stanici metra“ zmiňujete, vyzýváme Vás k upřesnění žádosti o poskytnutí 

informací podle § 14 odst. 5 b) „InfZ“, a to uvedením č. parc. pozemku, příp. zákresem na situačním 

plánku, fotografií apod. 

 

Pokud žádost neupřesníte do 30 dnů ode dne doručení této výzvy, bude rozhodnuto o odmítnutí žádosti o 

poskytnutí informace. V případě, že žádost upřesníte, bude Vaše žádost vyřízena do 15 dnů ode dne, kdy 
obdržíme upřesnění žádosti.  

 

 
 

 

 

                                                                   Ing. Tomáš Círus 
                                                       vedoucí odboru stavebního 
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Ing. Tomáš Círus 
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