Městský úřad Strakonice
Odbor – stavební úřad
Adresát:
………………………………………..
Naše značka:
SZ-MUST/047873/2014/SÚ/nov
č.j. MUST/049465/2014/SÚ/nov

Vyřizuje:
Novák 383 700 755

Datum:
6.10.2014

SDĚLENÍ
Dne 26.9.2014 požádal ………………………………………………………………………… (dále jen
,,žadatel“) Městský úřad Strakonice podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění (dále jen „informační zákon“), o poskytnutí informací v tomto rozsahu:
Ad 1) Zda v rámci působnosti stavebního úřadu MěÚ Strakonice byly řešeny stavby pro reklamu/
reklamní zařízení, které byly umístěny bez povolení nebo jiného aktu vyžadovaného stavebním
zákonem.
- zda u těchto zařízení bylo zahájeno řízení o odstranění nepovolené stavby a s jakým výsledkem
- vůči kolika reklamním a obdobným zařízením či stavbám pro reklamu bylo v roce 2013 a 2014
zahájeno řízení o odstranění stavby
- zda byla vydána ve věci předběžná opatření, případně zda podal stavební úřad v této souvislosti
nějaká trestní oznámení
Ad 2) Zda a jakým způsobem bylo postupováno proti těmto konkrétním zařízením, zda byla povolena,
a pokud ne, zda je proti nim vedeno správní řízení:
- Billboard v ulici Katovická směr centrum
GPS: 49°15‘45.958“N, 13°53’27.217“E
- Billboard v ulici Písecká směr centrum
GPS: 49°16‘38.821“N, 13°56’44.881“E
- Billboard v ulici U Hřbitova směr centrum
GPS: 49°14’55.072“N, 13°56’33.326“E
- Billboard v ulici Písecká směr z centra
GPS: 49°16‘4.059“N, 13°54’55.786“E
- Billboard v ulici Otavská směr Strakonice
GPS: 49°15‘49.601“N, 13°51’44.719“E
- Billboard v ulici Písecká směr Písek
GPS: 49°16‘18.042“N, 13°55’37.485“E
- Billboard v ulici Volyňská směr Strakonice
GPS: 49°14’35.392“N, 13°54’30.662“E
Stavební úřad Městského úřadu Strakonice, jako příslušný stavební úřad podle § 13 odst. 1 písm. d)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon"), a jako povinný dle § 2 odst. 1 informačního zákona posoudil předloženou žádost
o informace a sděluje následující:
Ad 1)
- stavební úřad MěÚ Strakonice řešil 3 případy reklamního zařízení, které bylo umístěno bez
povolení nebo jiného opatření vyžadovaného stavebním zákonem, přičemž u dvou došlo na
základě výzvy k jejich odstranění a v jednom případě bylo zahájeno řízení o jeho odstranění,
které není doposud pravomocně ukončeno
- v roce 2013 až 2014 bylo zahájeno řízení o odstranění reklamního zařízení vůči jednomu
reklamnímu zařízení, jiné další řízení o odstranění nepovoleného zařízení nebo stavby pro
reklamu nebylo zahájeno
- předběžné opatření bylo vydáno vůči jednomu reklamnímu zařízení, v tomto jednom případě
učinil stavební úřad v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení
soudním, v platném znění, oznámení o skutečnostech nasvědčujících ke spáchání trestného činu,
neboť vlastník reklamního zařízení předběžné opatření nevykonal
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Ad 2)
Stavební úřad MěÚ Strakonice v souladu s § 14 odst. 7 informačního zákona žadateli oznamuje, že
prodlužuje lhůtu pro poskytnutí informace k této části žádosti o 10 dnů, podle písm. b).

Ing. Jaromír Z e m a n
vedoucí stavebního úřadu

Obdrží:
……..
vlastní

