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Datovou schrénkou

V Praze dne 30. 03. 2022

VyFI'zem' iédosti o poskytnuti informace dle za’kona E. 106/1999 5b., 0 svobodném pfi'stupu
k informacim, ve znéni pozdéjéich pf‘edpisfl

Spoleénost Technologie hlavnl'ho mésta Prahy, a.s., IC: 256 72 541, se sidlem Délnické 213/12,
Holeéovice, 170 00 Praha 7 (déle téi jako ,,povinm] subjekt”) rozhodla o iédosti spoleénosti
Eurobillboard Group s.r.o., se sidlem tFI’da 5. kvétna 137/152, 373 72 Li§ov, ICO: 09608249, (déle
jen ”iadatel”) podle zékona é. 106/1999 5b., osvobodném pFI'stupu kinformacim, ve zném’
pozdéj§ich pFedpisCI (déle téi jako ,,ZSPI”), kterou povinny subjekt obdriel dne 17. 03. 2022
(déle jen ,,iédost“), v m'i se Zadatel doméhé poskytnuti v Zédosti bliie specifikovanych
informaci,

takto:

Zadatel se v iédosti doméha’ poskytnutl' nésledujici informace:

Pod/e jakého rozhodnut/ byla reklamnl' plocha z parc. E. 2931, k. U. Stodalky odstranéna a kdo
vydal tento pokyn. Ddle z'dddme o informaci, zda-li ndm, vlastnikovi nebo provozovateli pfed
odstranénim byla zasldna vyzva kodstraném’. Zdrovefi idddme o informaci, kde a 20 jakych
podml’nekje mofné si odstranéné reklamni zarvizem' vyzvednout.

K vy'lée uvedené zédosti povinm'l subjekt uvédi:

Povinny'l subjekt odstranil reklamm’ plochu, které je uvedena v pFI’loze Zédosti, z pozemku parc.
E. 2909/1, v k.t'J. Stodfllky, nikoliv z pozemku parc. 6.2931, jak uvedl v Zédosti Zadatel, a to na
zékladé objednévky vystavené hlavm’m méstem Praha, vlastnikem pozemku. Reklamnl' plocha
byla odstranéna dne 2.3.2022 coby tzv. éerné reklama, tj. reklamm’ plocha, ke které nebyl platnf/
prévm’ titul nezbytm’l kjejl'mu legélm’mu umistém’. Wzva kvyzvednutl' nelegélné umisténych
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reklamm’ch zah’zem’ na Uzemi hlavm’ho mésta Prahy a k Uhradé nékladfi hlavm’ho mésta Prahy
byla zveFejnéna na flFedm’ desce Magistrétu hlavm’ho mésta Prahy. Jedné se 0 béinou praxi,
nebot’ hlavnl' mésto Praha jako vlastm’k pozemkfl, nemusi vidy védét, kdo je vlastm’kem
nelegélné stojl'ciho reklamm’ho zaFizem’.

Reklamm’ zaFI'zem’ je moiné vyzvednout p0 pFedchozn’ telefonické dohodé na pracoviéti
povinného subjektu na adrese Sokolovské 264/121, Praha 8 — Libefi, pondéll’ — pétek v dobé 0d
8:00 do 16:00 hod. Kontaktm’ osoba je:

s tim, ie je nezbytné uhradit néklady na
demonté21490,- Kt“: + doprava 220,- Ké, néklady na uskladném’ budou uréeny pFi pFevzetI'.
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