
Dobrý den,

s odvoláním na zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím bych
vás tímto rád požádal o  informaci, v jaké fázi se nacházejí řízení o
odstranění staveb pro reklamu bez platného povolení pro stavbu na těchto
pozemcích:

.

Povinný subjekt:  Městská část Praha 13

Děkuji,





– Bylo povoleno 1 ks osvětleného oboustranného reklamního zařízení, Praha 5, 
Stodůlky, ul. Bucharova. Dva panely o konstrukčních rozměrech 2,64 x 3,64 m, 
osazené na ocelové stojině s výškou spodního okraje panelů 1,5 m nad terénem, jehož 
doba trvání nebyla stanovena a podléhá nájemní smlouvě. Spis. zn. VYS 4519/06/Kl. 
Z výše uvedeného není tedy důvod k zahájení řízení. 

– Bylo povoleno 1 ks oboustranné stavby pro reklamu při křižovatce ulice 
Bucharova a Pekařská, Praha 5, Stodůlky. Dva panely o konstrukčních rozměrech 5,1 
x 2,4 m, osazené na dvou ocelových stojinách, s výškou spodního okraje panelů 2,0 m 
nad terénem, jejíž doba trvání nebyla stanovena a podléhá nájemní smlouvě. Spis. zn. 
VYS 09799/2008/Kl. Z výše uvedeného není tedy důvod k zahájení řízení. 

– Bylo povoleno dvoustranné osvětlené reklamní zařízení ve tvaru "V" o 
rozměrech reklamní plochy 2 x 9,6 x 3,6 m, při komunikaci Bucharova, Praha 5 - 
Stodůlky. Osazené na základové železobetonové patce tvořené subtilní ocelovou 
stojinou kruhového průřezu o výšce 8,0 m od horního okraje patky po spodní okraj 
reklamních ploch, jehož doba trvání nebyla stanovena a podléhá nájemní smlouvě. 
Spis. zn. VYS 06748/2017/E. Z výše uvedeného není tedy důvod k zahájení řízení. 

 
3)   parc. č. 2717 

 
 

– Bylo povoleno 1 ks trojbokého osvětleného reklamního zařízení při ulici 
Bucharova a Rozvadovská spojka, Praha 5 - Stodůlky. Tři panely o konstrukčních 
rozměrech 9,6 x 3,6 m, osazené na ocelové stojině, jehož doba trvání nebyla stanovena 
a podléhá nájemní smlouvě. Spis. zn. VYS 1459/06/Kl. Z výše uvedeného není tedy 
důvod k zahájení řízení. 

 
4)   parc. č. 2742 

 
 

– Byla povolena osvětlená stavba pro reklamu při výjezdu z Rozvadovské 
spojky do ul. Bucharova, Praha 5 - Stodůlky. Panel o konstrukčních rozměrech 6,28 x 
3,20 m, osazený na ocelové stojině s výškou  spodního okraje panelu 5,0  m nad 
terénem, jejíž doba trvání nebyla stanovena a podléhá nájemní smlouvě. Spis. zn. 
VYS 50522/2007/Kl,  č.j.  P13-28329/2008.  Z výše  uvedeného  není  tedy  důvod 
k zahájení řízení. 

 
 
 
5)   parc. č. 2763/11 a 2763/9 

 

Stavební úřad provede na pozemcích místní šetření, další postup bude záviset na jeho 
výsledku. 

 
 
 
 
 
 

Ing. Tomáš Círus 
vedoucí odboru stavebního 
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