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V Praze dne 15. 03. 2022

VyFI'zeni ia’dosti o poskytnutl' informace dle zékona E. 106/1999 Sb., 0 svobodném pFI’stupu
k informacim, ve znénl' pozdéjéich pfedpisﬂ
Spoleénost Technologie hlavm’ho mésta Prahy, a.s., IC: 256 72 541, se sidlem Délnické 213/12,
Holeéovice, 170 00 Praha 7 (déle téi jako ,,povinny' subjekt”) rozhodla o iédosti spoleénosti
Eurobillboard Group s.r.o., se sidlem tFI’da 5. kvétna 137/152, 373 72 Liéov, ICO: 09608249, (déle
jen ”iadatel”) podle zékona é. 106/1999 5b., osvobodném pFI'stupu k informacim, ve zném’
pozdéjéich pfedpisﬁ (déle téi jako ,,ZSP|"), kterou povinny subjekt obdriel dne 03. 03. 2022

(déle jen ”iédost"), v nii se Zadatel doméhé poskytnutl' v Zédosti bll’ie specifikovanVch
informaci,

t a k t o:
I.

Zadatel se v iédosti doméhé poskytnutl' nésledujicn’ informace:

Pod/e jakého rozhodnuti byla reklamnl’ plocha 2 pure. E. 2160/274, k. t]. Stodﬁ/ky odstranéna a
kdo vydal tento pokyn. Ddle z'dddme o informaci, zda-Ii ndm, vlastnikovi nebo provozovateli pfed

odstranén/m byla zas/c’ma vyzva k odstranénl'. Zdroveﬁ idddme o informaci, kde a 20 jakych
podml'nekje moz'né 5i odstranéné reklamnizafizeni vyzvednout.

K vy§e uvedené iédosti povinny subjekt uvédi:
Povinnv subjekt odstranil reklamm‘ plochu z pozemku parc. é. 2160/274, vk.L'1. Stodﬁlky, na

zékladé objednévky vystavené hlavm’m méstem Praha, vlastm’kem pozemku. Reklamm’ plocha
byla odstranéna dne 29. 09. 2021 coby tzv. Eerné reklama, tj. reklamm’ plocha, ke které nebyl
platny prévm’ titul nezbytm'l kjejl'mu legélm’mu umistém’. vyzva k vyzvednutl' nelegélné
uml'sténVCh reklamm’ch zaFI'zenI' na uzemi hlavniho mésta Prahy a k 0hradé nékladﬁ hlavniho
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mésta Prahy byla zveFejnéna na UFedni desce Magistrétu hlavm’ho mésta Prahy. Jedné se 0
béinou praxi, nebot’ hlavm' mésto Praha jako vlastm’k pozemkﬁ, nemusi vidy védét, kdo je
vlastm’kem nelegélné stojl'ciho reklamnl’ho zaﬁ’zem’.

Reklamm’ zaFI'zenI' je moiné vyzvednout po pFedchozu’ telefonické dohodé na pracovi§ti
povinného subjektu na adrese Sokolovské 264/121, Praha 8 — Libeﬁ, pondéli— pétek v dobé od
8:00 do 16:00 hod. Kontaktm’ osoba je:

s tim, ie je nezbytné uhradit néklady na
uskladnénl’ ve Wéi 1490; K6.
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