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Eurobillboard Group s.r.o. 

třída 5. května 137/152 

373 72 Lišov  

Datovou schránkou 

 

 

V Praze dne 18.1.2023 

 

 

 

 

Vyřízení žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Společnost Technologie hlavního města Prahy, a.s., IČ: 256 72 541, se sídlem Dělnická 
213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 (dále též jako „povinný subjekt“) rozhodla o 
žádosti společnosti Eurobillboard Group s.r.o., se sídlem třída 5. května 137/152, 373 
72 Lišov, IČO: 09608249, (dále jen „Žadatel“) podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako 
„ZSPI“), kterou povinný subjekt obdržel dne 17. 01. 2023 (dále jen „Žádost“), v níž se 
Žadatel domáhá poskytnutí v Žádosti blíže specifikovaných informací,  
 
 

t a k t o: 
 

I. 
 

Žadatel se v žádosti domáhá poskytnutí následující informace:  
 
Podle jakého rozhodnutí byla reklamní plocha odstraněna z GPS souřadnic: 50.052722, 
14.351028 a kdo vydal tento pokyn. Dále žádáme o informaci, zda-li nám, vlastníkovi 
nebo provozovateli před odstraněním byla zaslána výzva k odstranění. Zároveň žádáme 
o informaci, kde a za jakých podmínek je možné si odstraněné reklamní zařízení 
vyzvednout.  
 
 
K výše uvedené Žádosti povinný subjekt uvádí: 
 

 

V Praze dne 26. 10. 2021 
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Povinný subjekt odstranil reklamní plochu, která je uvedena v příloze Žádosti dle GPS 
souřadnic, a to na základě objednávky vystavené hlavním městem Praha, vlastníkem 
pozemku. Reklamní plocha byla odstraněna dne 10.1.2023 coby tzv. černá reklama, tj. 
reklamní plocha, ke které nebyl platný právní titul nezbytný k jejímu legálnímu 
umístění. Výzva k vyzvednutí nelegálně umístěných reklamních zařízení na území 
hlavního města Prahy a k úhradě nákladů hlavního města Prahy byla zveřejněna na 
úřední desce Magistrátu hlavního města Prahy. Jedná se o běžnou praxi, neboť hlavní 
město Praha jako vlastník pozemků, nemusí vždy vědět, kdo je vlastníkem nelegálně 
stojícího reklamního zařízení.  
 
Reklamní zařízení je možné vyzvednout po předchozí telefonické dohodě na pracovišti 
povinného subjektu na adrese Sokolovská 264/121, Praha 8 – Libeň, pondělí – pátek 
v době od 8:00 do 16:00 hod. Kontaktní osoba je: vedoucí střediska 
stavebních činností, tel.:  s tím, že je 
nezbytné uhradit náklady na demontáž + dopravu 3.890,- Kč, které je potřeba uhradit 
před vyzvednutím reklamního zařízení na základě vystavené faktury. Kontaktní osobou 
pro vystavení faktury je: ředitel úseku obchodu a marketingu, tel.: 

 
 
 

………………………………………………………. 
Tomáš Novotný 
místopředseda představenstva  
Technologie hlavního města Prahy, a.s.  
 
 




