
From: Gros Ondřej (P8) <Ondrej.Gros@praha8.cz>  
Sent: Friday, July 29, 2022 9:12 PM 
To: Slávka Ivo Mgr. (P8) <Ivo.Slavka@praha8.cz> 
Cc: Šibravová Alice Bc. (P8) <Alice.Sibravova@praha8.cz>; Mutl Ondřej Mgr. Bc. (P8) 
<Ondrej.Mutl@praha8.cz> 
Subject: Odpověď na interpelaci ze dne 29.6. 2022 
 
Vážený pane zastupiteli, 
 
předávám odpověď na Vaši interpelaci ze dne 29.6. 2022, jak ji vypracoval stavební úřad, který je 
nezávislým orgánem státní správy. 
 
Na základě podnětu občana provedl stavební úřad dne 24.3.2022 kontrolní prohlídku 
stavby  „Reklamní obrazovka restaurace Lapák na objektu Kyselova 6“, Praha, Kobylisy č.p. 1657, 
Kyselova 6, na pozemcích parc. č. 2364/136, 2364/186 v katastrálním území Kobylisy. Při kontrolní 
prohlídce bylo zjištěno, že do obvodové stěny stavby je ve 2. NP zapuštěno reklamní světelné LED 
zařízení, které je tvořeno sestavou 8 LED panelů. Podle § 79, odst. 2, písm. a) rozhodnutí o umístění 
stavby ani územní souhlas nevyžadují informační a reklamní zařízení o celkové ploše do 0,6 
m2 umisťovaná mimo ochranná pásma pozemních komunikací, tedy uvažovaná stavba podléhá 
rozhodnutí stavebního úřadu. Stavebník na kontrolní prohlídce nedoložil žádné opatření stavebního 
úřadu povolující instalaci předmětného reklamního zařízení. Stavební úřad proto přípisem ze dne 
8.4.2022 zahájil řízení o odstranění stavby. Stavebník v zákonné lhůtě dne 4.5.2022 požádal o 
dodatečné povolení stavby.  Stavební úřad zjistil, že žádost o dodatečné povolení neobsahuje 

požadované náležitosti a stavebníka proto podle § 111 odst. 3 stavebního zákona a § 45 odst. 2 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, opatřením ze dne 13.5.2022 vyzval k doplnění žádosti a 
odstranění nedostatků ve lhůtě do 31.8.2022 a současně rozhodl o přerušení řízení. Dále stavební 
úřad vyzval podle § 134, odst. 2 stavebního zákona přípisem ze dne 16.5.2022 k okamžitému ukončení 
užívání stavby nepovolené reklamní obrazovky na výše uvedeném objektu. Pokud nebudou ve 
stanovené lhůtě do 31.8.2022 stavebníkem předloženy požadované dokumenty bude řízení o 
dodatečném povolení stavby zastaveno a bude znovu zahájeno přerušené řízení o odstranění stavby. 
Rozhodnutí o nařízení zákazu užívání reklamy bude vydáno Stavebním úřadem v průběhu měsíce 
srpna bez ohledu na to, zda stavebník doplní požadované podklady.  
Dále Stavební úřad uvedl, že dne 1.7. 2022 uznal žádost spoluobčana – souseda o statut účastníka 
správního řízení.  
 
S pozdravem 
 
Ondřej Gros, starosta MČ Praha 8 
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