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Eurobillboard Group s.r.o. 

třída 5. května 137/152 

373 72 Lišov  

Datovou schránkou 

 

 

V Praze dne 06. 04. 2022 

 

 

 

 

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 04. 04. 2022 (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 z parc. č. 1746/91, k.ú. Ďáblice 
odstraněna 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.  
 
 

 

V Praze dne 26. 10. 2021 
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K výše uvedené Žádosti povinný subjekt uvádí: 
 
Povinný subjekt neodstraňoval reklamní plochu z pozemku parc. č. 1746/91, k.ú. 
Ďáblice. 
 
 

 

Technologie hlavního města Prahy, a.s. 

 

___________________________ 

Tomáš Novotný 

místopředseda představenstva 

Technologie hlavního města Prahy, a.s. 

 

  

 




