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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 

Úřad městské části  
odbor právních služeb 

oddělení právní 

 

 
Vypraveno: e-mailem 

 
Kverulant.org, o. p. s. 

Pražská 1148 

102 00 Praha 10 

E-mail: vojtech.razima@actanonverna.cz 

 
Číslo jednací: Vaše značka: Vyřizuje / telefon: Datum: 
MCP8 150466/2022  O leničová / 222805160 13.04.2022 

SZ MCP8 138124/2022/4 

 
Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Vážení, 
 

k Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které žádáte o informace týkající se „LED bill-

boardu, resp. reklamních zařízení umístěných u magistrály na Těšnově“, Vám sdělujeme násle-
dující: 
 

K bodům č. 1) až 3) žádosti: 
 

Stavební řízení o odstranění dočasné stavby, u níž uplynula doba užívání může být v souladu 
s ust. § 129 odst.1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zahájeno až po pravomocném ukončení řízení 

o změně užívání spočívající v prodloužení trvání dočasné stavby, což dosud nenastalo. Vlastník 
předmětné stavby, kterým je společnost Media Channel, a. s., IČO: 27656837, byl vyzván k do-

plnění žádosti v termínu do 31. 3. 2022, což ve stanovené lhůtě neučinil. Odbor územního roz-
voje a výstavby Úřadu městské části Praha 8 (dále jen „stavební úřad“) v průběhu přerušeného 
řízení dne 20. 12. 2021 obdržel usnesení Městského soudu v Praze o přiznání odkladného 

účinku žaloby proti rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj č. j. MMR-76275/2021-83 ze 
dne 5. 10. 2021. Jedná se tedy o předběžnou otázku podle ust. § 57 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o které není stavební úřad příslušný rozhodovat.  
 
K bodu č. 4) žádosti: 

 
K výpovědi smlouvy o nájmu č. Sml 00617/2008 ze dne 25. 8. 2008, uzavřené mezi městskou 

částí Praha 8 a společností Media Channel, a. s., jejímž předmětem je pronájem části pozemku 
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parc. č. 882/3, k. ú. Karlín, obec Praha, za účelem umístění velkoplošné venkovní reklamy ne-

došlo, jelikož předmětná smlouva neobsahuje možnost výpovědi nájemní smlouvy pouze z roz-
hodnutí městské části Praha 8 či bez uvedení důvodu.  

 
(řešil odbor územního rozvoje a výstavby, odbor správy majetku) 
 

 
S pozdravem  

 
 

   „podepsáno elektronicky“ 

  Mgr. Kateřina Hrazánková 
  vedoucí odboru právních služeb 
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