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Poskytnutí

informace

dle

zákona

č.

106/1999

Sb.,

o

svobodném přístupu

k informacím
Vážený pane magistře,

odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále také OCP MHMP) obdržel dne
10. 7. 2019 Vaší žádost o poskytnutí infomace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ian), ve věci skončení
pronájmu části ohradní zdi v ulici Újezd u domu č. p. 17, na pozemku parc. č. 906, k. ú. Malá
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(dále jen ohradní zeď Újezd).
K jednotlivým bodům Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:
Výpověď

nájemní

smlouvy

č.

NAO/58/01/000360/2000

byla

oddělením

ekonomiky

a

majetkové správy odeslána dne 11. 3. 2019 a doručena do datové schránky dne 11. 3. 2019, viz
přílohy.
Jak je zřejmé z textu výpovědi, výpovědní doba začala plynout l. 4. 2019 a uplynula

k poslednímu dni měsíce června téhož roku.
KVašemu dotazu na informace: „Jaké kroky byly učiněny kodstranění reklamních ploch
umístěných na ohradní zdi Újezd“ Vám sdělujeme, že OCP MHMP se se společností
AGENTURA PROVÁS s. r. 0. (dále také AGENTURA PROVÁS), ve výpovědi avizované
Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 Ol Praha [
Pracoviště: Jungmannova 35/29. 110 00 Praha |
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Kontaktní centrum: 12 444, fax 236 007 157
E—maíl: postagalnraharu, ID DS: 48ia97h

lhůtě 5 dní od uplynutí výpovědní doby ústně dohodl, že plakátovací plocha (konstrukce) bude

z ohradní zdi Újezd odstraněna nejpozději se začátkem plánované rekonstrukce. O konkrétním
datu odstranění bude OCP MHMP informován.
Protože má AGENTURA PROVÁS zaplaceno nájemné na celý kalendářní rok, bude provedeno
vyúčtování k datu reálného odstranění konstrukce. Vrácená částka tedy bude ponížena o dobu,

kdy byla reklamní plocha na ohradní zdi umístěna po skončení výpovědní doby. Odečtem
budou zajištěny zájmy hl. m. Prahy.

Stran Vámi namitaného porušení podmínek nájemní smlouvy, tj. čL IV., odst. 5 OCP MHMP
uvádí, že si není vědom skutečnosti, že by společnost AGENTURA PROVÁS s. r. o. porušovala
výše uvedený článek smlouvy. OCP MHMP disponuje v této věci stanoviskem Komise
územního rozvoje MČ Pl ze dne 14. 3. 2000, které je současně istanoviskem Odboru územního
rozvoje MČ Praha 1 a ve kterém je uvedeno, že: „Plakátovací plochy do historického centra
města

patří

& KÚR zásadně nemá k jejich zřizování námitky.“ Dále ocp MHMP disponuje „Sdělením
k ohlášení reklamního zařizení“ ze dne 29. 9. 2000, týkajícím se daného plakátovacího místa

vulicí Újezd na pozemku č. parc. 906, ve kterém odbor výstavby Obvodního úřadu Městské
části Praha 1, jako příslušný stavební úřad sděluje, že nemá proti reklamnímu zařizení námitek.
OCP MHMP se dále omlouvá, že Vám byla ze strany Odboru památkové péče poskytnuta
nesprávná informace. Rozhodnutí, resp. závazné stanovisko vydané odborem památkové péče

pod značkou OPP 3868/00/Šve, ve věci „umístění plakátovacích ploch pro kulturní účely na
území Pražské památkové rezervace“ ze dne 11. 7. 2000, nabylo právní moci dne 16. 8. 2000.

Zvýše uvedeného vyplývá, že předmětný článek nájemní smlouvy porušován nebyl a tedy
OCP MHMP neměl důvod postupovat vůči nájemci dle čl. Vl., odst. 1, písm. c) této smlouvy
a vymáhat po něm smluvní pokutu.
S pozdravem

v 2. Ing. Jana Clbulková

RNDr. Štěpán Kyjovs ký
ředitel odboru ochrany prostředí
podepsáno elektronicky

Přílohy:
1. Výpověď nájemní smlouvy č. NAO/58/01/000360/2000 ze dne 6. 2. 2019
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2. Doručenka datové zprávy ve věci Výpověď nájemní smlouvy č. NAO/58/01/000360/2000

Rozdělovník:
Doručuie sc (DS)

&&

3,53

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle 5 692 zákona č. 499/2004 Sb.
Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejích soulad s právními předpisy.
Vsmpující dokument byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvaliňkovane'm certiflkátu vydaném akreditovaným
poskytovatelem certíňkačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 24.7.2019 8:05:34.
Zaručený elektronický podpis byl shledán platným, dokument nebyl změněn a ověření platnosti kvalifikovaného certiňkátu bylo provedeno vůči
seznamu zneplatněných kvalifikovaných certiflkátů vydanému k datu 23.7.2019 16:25:47. Udaje 0 zaručeném elektronickém podpisu: číslo
kvalíňkovaného certifikátu 0EBlC36C. kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb ACAelD2.1 —
Qualiňed Issuilgg Certificate (kvalifikovaný systémový certiflkát vydávající CA), eIdentity a.s. pro podepisující osobu Ing. Jana Cibulková, Hlavní
město Praha HC 00064581].
Elektronický podpis byl označen časovým razítkem, založeným na kvaliňkovane'm ceniflkátu vydaném akreditovaným poskytovatelem
certifikačních služeb. Platnost časového razítka byla ověřena dne 24.7.2019 8:05:34.
Časové razítko bylo shledáno platným, dokument nebyl změněn a ověření platnostyi kvalifikovaného certiflkátu bylo provedeno vůči seznamu
zneplatněných kvaliňkovaných certiňkátů vydanému k datu 23.6.2019 23:12:58. Udaje o časovém razítku: datum a čas 23.07.2019 15:12:53, číslo
kvalifikovaného časového razítka 27B3992E, kvalifikované časové razítko bylo vydáno akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb
ACAeID3 - Root Certificate, eIdentity a.s..
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