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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 4. 12. 2018
žádost o poskytnutí informací týkajících se, stejně jako v žádosti doručené povinnému
subjektu dne 25. 7. 2018 a následné komunikace s odborem životního prostředí
zdejšího úřadu, 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. Žádost je
u povinného subjektu evidována pod č. j. MCP2/265750/2018/OP/Sche.
Své požadavky na poskytnutí informací jste nyní v návaznosti na předchozí
komunikace specifikovali takto:
1.
2.
3.

Jak je možné, že jsou LED billboardy na domech v ulici Boženy Němcové stále
v provozu?
Změnil se postoj městské části k obnově zeleně na pozemcích parc. č. 1447/1 a
1447/3, oba k. ú. Nové Město?
Pokud má městská část plán na rekonstrukci zeleně na pozemcích městské části
(1447/1 a 1447/3), žádáme o zaslání jeho kopie a sdělení, kdy by se měl tento
plán realizovat.

Povinný subjekt k Vaší žádosti v zákonem stanovené lhůtě uvádí následující:
Ad 1) Řízení o odstranění stavby pro reklamu, které bylo po dobu vedení řízení
o žádosti o její dodatečné povolení, přerušeno, dosud nebylo ukončeno vydáním
rozhodnutí. Vlastníku reklamy bylo třeba v rámci řízení o odstranění stavby pro
reklamu v minulosti doručovat do Panamy, nyní se v rámci pokračujícího řízení řeší
otázka zastoupení vlastníka i v tomto řízení společností se sídlem v České republice.
Ad 2 a 3) Městská část v době od Vaší poslední žádosti nepořídila plán
na rekonstrukci zeleně, který by zahrnoval předmětné pozemky. V návrhu rozpočtu pro
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rok 2019 je zatím zařazeno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci části
parku u Muzea Policie ČR v těsné blízkosti pozemků, na které jste se dotazovali.
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