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Bc. Jiří Pořízka/737110416

PRAHA/DATUM
12. března 2018

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážení,
dnešního dne jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „InfZ“). V obsahu
Vaší žádosti žádáte o poskytnutí informace k otázkám týkajících se plakátových 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 7, stavebního úřadu, oddělení
stavební, týkající se umístění těchto reklamních plakátovacích ploch vzhledem k územnímu
plánu: stanice metra Vltavská u stanice metra a
stanice metra Vltavská – Strossmayerovo náměstí u stanice metra Vltavská;



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 7, stavebního úřadu, oddělení stavební, týkající se jednotlivých umístění
výše specifikovaných reklamních plakátovacích ploch či případně dalších, která jsou shora
citovanému úřadu známa, to vše týkající se výše specifikované společnosti;



o sdělení informace, zda jsou některá z výše specifikovaných reklamních zařízení či
případně dalších zařízení společnosti umístěná 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 stanoviska;
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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 shora
specifikovaných či případně dalších reklamních plakátovacích ploch společnosti, a to
v souvislosti s předchozím bodem této žádosti.

Na základě informací získaných od stavebního úřadu povinného subjektu a v souladu s ust. § 14
odst. 5 písm. d) InfZ Vám sdělujeme, že stavební úřad Úřadu městské části Praha 7 nevydával
žádná územní rozhodnutí, územní souhlas, vyjádření či stavební povolení ve vztahu k subjektu
AGENTURA PROVÁS s.r.o., IČO: 250 57 944 se sídlem Praha 1, Rybná 21/695, PSČ 110 00,
týkajících se reklamních plakátovacích ploch či případně dalších.

S pozdravem
Bc. Jiří Pořízka
vedoucí ÚKAS
Rozdělovník:
1.
2. ÚKAS- do spisového materiálu
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