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Věc: Odpověď na žádost o informace 

 

Úřad městské části Praha 2, nám. Míru 20/600, 120 39 Praha 2, jako povinný subjekt  

dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), obdržel dne 25. 7. 2018 

žádost o poskytnutí informací týkajících se reklamy na domech č. p. 1881 a 1882, 

ul. Boženy Němcové, Praha 2 a zeleně na pozemcích parc. č. 1447/1 a 1447/3, 

k. ú. Nové Město (evidována pod č. j. MCP2/155177/2018/OP/Sche). 

Své požadavky jste ve shora označeném podání specifikovali takto:  

„Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádáme 

Městskou část, (dále jen „povinný“) o sdělení následujících informací týkajících se LED 

billboardů, resp. reklamních zařízení umístěných na domě u paty Nuselského mostu 

směrem do centra. Na domě také umístěny reklamní plachty. Dále podle našeho 

dlouhodobého pozorování dochází na pozemcích městské části (1447/1 a 1447/3) 

před billboardem k systematické likvidaci zeleně, zejména vzrostlých stromů bez toho, 

že by tyto stromy byly nahrazovány. V této souvislosti žádáme dle zákona odpovědi 

na následující otázky: 

 

1) Podle našich informací jsou zejména LED billboardy na domě umístěny nelegálně 

již 12 let. Je tato informace pravdivá? A pokud ano, jak je možné, že jsou LED 

billboardy stále v provozu? Pokud předmětné zařízení má potřebná povolení, 

žádáme o zaslání jejich kopií. 

2) Má reklamní plachta umístěná na domě příslušná povolení? 

3) Žádáme o zaslání kopie původního plánu (sadbový plán) zeleně na pozemcích 

městské části (1447/1 a 1447/3). 

4) Žádáme o zaslání kopie dostupných pasportů zeleně za posledních dvacet pět let 

na pozemcích městské části (1447/1 a 1447/3). 
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5) Pokud má městská část plán na rekonstrukci zeleně na pozemcích městské části 

(1447/1 a 1447/3) žádáme o zaslání kopie a sdělení, kdy by se měl tento plán 

realizovat.“ 

 

Povinný subjekt k Vaší žádosti v zákonem stanovené lhůtě uvádí následující: 

 

Ad 1) Stavba pro reklamu je projednávána v řízení o dodatečné povolení 

č. j. OV/002026/2016/Ros. Provedena byla bez povolení stavebního úřadu, který dne 

9. 7. 2014 zahájil z moci úřední řízení o jejím odstranění (vedeno pod 

č. j. OV/045728/07/Ros). Jelikož žadatel nedoložil potřebná souhlasná závazná 

stanoviska dotčených orgánů, stavební úřad rozhodnutím ze dne 20. 7. 2016 jeho 

žádost o dodatečné povolení podle § 149 odst. 3 ve spojení s § 51 odst. 3 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 

zamítl. Závazné stanovisko vydané odborem památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy 

k předmětné stavbě pro reklamu pod č. j. MHMP 967125/2016 dne 31. 5. 2016 uvádí, 

že tato stavba pro reklamu je z hlediska zájmů státní památkové péče 

neakceptovatelná. Tento závěr byl důvodem pro zamítnutí žádosti o dodatečné 

povolení stavby pro reklamu. Proti tomuto rozhodnutí podal žadatel v řádné odvolací 

lhůtě dne 5. 8. 2016 odvolání, které stavební úřad předal dle ust. § 88 správní řádu, 

nadřízenému správnímu orgánu, Magistrátu hl. města Prahy, odboru stavebního řádu 

(dále jen „odvolací správní orgán“). Dne 6. 4. 2018 obdržel odbor výstavby Úřadu 

městské části Praha 2 rozhodnutí odvolacího správního orgánu ze dne 29. 3. 2018, 

č. j. MHMP 424471/2018, kterým odvolací správní orgán odvolání zamítl a rozhodnutí 

zdejšího stavebního úřadu č. j. OV/002026/2016/Ros ze dne 20. 7. 2016 potvrdil. Toto 

rozhodnutí nabylo právní moci dne 5. 4. 2018. Z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, se jedná o nepovolenou stavbu a stavební úřad bude dále v řízení 

o odstranění stavby postupovat v souladu se stavebním zákonem. 

 

Ad 2) Pokud se týká reklamní plachty, zdejší odbor výstavby žádné řízení ve věci 

tohoto „reklamního zařízení“ nevede, protože velkoplošná reklamní plachta, není 

reklamním zařízením ve smyslu stavebního zákona. Také dle právního názoru 

nadřízeného orgánu, odboru stavebního řádu Magistrátu hl. města Prahy, není možné 

považovat textilní nápis připevněný tzv. horolezeckou technikou, v rámu, na 

konzolkách apod. za reklamní zařízení ve smyslu § 3 odst. 2 stavebního zákona 

(„zařízením“ se pro účely tohoto zákona rozumí informační a reklamní panel, tabule, 

deska či jiná konstrukce a technické zařízení).  

 

Jedná se o reklamu, regulovanou nařízením č. 26/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se 

zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu nařízení, 

ve znění pozdějších předpisů, vydaným hlavním městem na základě ustanovení § 2 

odst. 1 písm. f) a odst. 6 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně 

a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, 

ve znění pozdějších předpisů. 
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Posouzení, zda plachta s reklamou umístěná na předmětných domech, je v souladu 

s nařízením hlavního města Prahy č. 26/2005 Sb. hl. m. Prahy zdejšímu stavebnímu 

úřadu nepřísluší. Problematiku dodržení právních předpisů v oblasti reklamy řeší 

Magistrát hl. m. Prahy, odbor živnostenský a občanskosprávní. 

 

Ad 3) Povinný subjekt nedisponuje původním (sadbovým) plánem zeleně 

na pozemcích parc. č. 1447/1 a 1447/3, oba v k. ú. Nové Město.  

 

Ad 4) Na základě Vaší žádosti zasíláme v příloze naskenovaný Pasport zeleně z roku 

2009 se Situací pasportu zeleně, a jako doplňující informaci připojujeme rovněž kopii 

Dendrologického průzkumu 

  

Ad 5) Povinný subjekt nedisponuje plánem na rekonstrukci zeleně na pozemcích 

parc. č. 1447/1 a 1447/3, oba v k. ú. Nové Město. Zpracována je Revitalizace zeleně 

Albertov – studie záměru z roku 2009 (zpracovatel MCA ATELIER s. r. o., 

IČO: 27418634), která se lokality dotýká pouze okrajově, a to v části v okolí ulice 

Horská, a nezasahuje na pozemky, jež byly uvedeny ve výše citované žádosti. 

 

S pozdravem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Alena Pešková 
referentka odboru právního 

podepsáno elektronicky 

 
 
 
 
 
 
Přílohy: 

1. Pasport zeleně z roku 2009 se Situací pasportu zeleně  
2. Dendrologický průzkum 

 
 
 
 
 


		2018-08-06T15:40:26+0200
	Mgr. Alena Pešková




