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

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“) 

 
Vážený pane řediteli, 
 
k Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržené 20. 07. 2022, Vám níže zasíláme informace získané 
od úseku správy mostních a speciálních objektů Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen 
„TSK“). 
 
K požadavku: 

 
Na poskytnutí „kopie návrhu dalšího postupu ve věci staveb pro reklamu na městských pozemcích 
dle specifikace v důvodové zprávě usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 2466, ze dne 11.10.2021. 
Jde o usnesení k návrhu na zpracování návrhu řešení pro otázku sporných staveb pro reklamu na 
pozemcích ve správě Magistrátu hl.m. Prahy.  Když Kverulant v lednu 2022 tohoto roku žádal TSK o jeho 
kopii, dozvěděl se, že návrh stále není hotov a bude nejdřív v druhé polovině tohoto roku: „Na základě 
souhlasu magistrátu hl. m. Prahy došlo k posunu termínu určenému pro zpracování Vámi požadovaného 
dokumentu na 30. 6. 2022. Návrh dokumentu je v současné době ve fázi zpracování, následně bude 
projednán a po schválení Radou hl. m. Prahy bude zveřejněn.“  
 
Sdělujeme: 
Návrh dalšího postupu ve věci staveb pro reklamu na městských pozemcích nebyl doposud vytvořen, neboť 
třetí strany (zejména některé stavební úřady jednotlivých městských částí) doposud neposkytly data 
nezbytná pro tvorbu dokumentu.  Stav věci byl s Magistrátem hl. m. Prahy (MHMP) projednán a MHMP je 
se situací srozuměn.  Dokument bude vytvořen po obdržení nezbytných podkladů od třetích stran.     
 
S odkazem na § 2 odst. 4 zákona TSK informaci neposkytuje, neboť povinnost poskytovat informace se 
netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.   
 
 
 



 

   

S pozdravem 

 
 

 
Mgr. Martin Roubíček 

vedoucí oddělení právního a corporate governance 

 

 
 
Cc: 4055 TSK 
 
 
 
 
 
 
Upozornění: 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK.“) odmítá při své činnosti jakékoli protiprávní a neetické jednání a v maximální míře 
dodržuje transparentnost a legalitu. Zaměstnanci a osoby jednající za TSK jsou povinni se při svém jednání řídit zásadami Criminal compliance 
programu (dále jen „CCP“), který je nedílnou součástí firemní kultury TSK. Každá z osob jednajících za TSK je povinna oznámit jakékoli podezřelé 
a protiprávní jednání, které je v rozporu s CCP. Pokud osoba jednající za TSK jedná v rozporu s CCP, není takové jednání považováno za jednání 
v rámci nebo zájmu TSK. 
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