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Vážený pane inženýre,
hlavní město Praha obdrželo od obecně prospěšné organizace Kverulant. org podnět ve věci
„Výzva k výpovědi nevýhodných smluv na pronájem pozemků pro billboardy v Praze“ (dále jen
„Výzva“) ze dne 16. 4. 2020. Výzva byla zaevidována pod č.j. MHMP 555945/2020.
Ve výše uvedené Výzvě obecně popisujete politickou situaci v návaznosti na schválení
nájemních smluv na pronájmy městských pozemků, na kterých je umístěno 30 billboardů
a vyzýváte HMP, aby tyto smlouvy vypovědělo.
K Vámi zaslané Výzvě Vám sdělujeme, že uzavření 19 ti dodatků k nájemním smlouvám
a uzavření 8 nových nájemních smluv bylo řádně projednáno a schváleno Radou hlavního města
Prahy usnesením č. 2760 ze dne 30. 10. 2018.
Podkladem ke schválení výše uvedených dodatků a nájemních smluv na pozemky ve vlastnictví
HMP byla rozhodnutí stavebních úřadů příslušných městských částí k prodloužení termínu
dočasných staveb pro umístění reklamních zařízení.
Obecnými vztahy k městským pozemkům využívaných k pronájmu pro umístění reklamních
zařízení se nyní zabývá pracovní skupina pro regulaci vizuálního smogu ve městě. V současné
době bylo již schváleno Radou hlavního města Prahy několik tisků týkajících se strategie
regulace reklamy, v současné chvíli je připraven k projednání tisk R – 35 612 „ke strategii
regulace reklamy III.: Pronajímání městských pozemků za účelem umístění staveb
pro reklamu“.
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