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Vážený pane inžcnýrc.
dne 12.07.20196 obdržel Magistrát hlavního města Prahy (dále jen ,Magistrát“) Vaší žádost
o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Ian“). ve věci „nepovolených reklamních zařízení,

mnictěných a provozovaných v silničním ochranném pásmu silnic I. třídy na území hlavního
města Prahy“ (dále jen „žádost“).

Po doplnění chybějícího údaje dne 24.07.2019 - data narození fyzické osoby dle odstavce 2. šl4
„Ian“ k Vašim dotazům sdělují následující:
1) „Žádám 0 informaci 0 počtu odstraně ných nelegálních re klamních zařízení (dle bodu 1)

od 1. Září 2017.“
Na :ákladě výzev vydaných odborem pozemních komunikací a drah „Magisn'átu“
k odstraněnínepovolených „RZ“ :( silnic ]. třídv byla odstraněna 62 „RZ'Z

2) „Žádám o informaci - důvody, pro které nejsou ne povolená re klamní zaříze ní (dle bodu
]) ods traně na.“
.,RZ'Z která nebyla od.S'traněna, jsou zakryta či budou v nejbližších dnech zakryta a
následněOdstraněna. Vopačnémpřípadě bude „JVÍÍIMP“postupovatjak mu stanoví nová
právní úprava zákona č. 13/1997 Sb, 0 pozemních konmnikacích, ve zněnípp.
3) “Žádám o informace, jakým způsobem bude dále úřad postupovat v ohledu likvidace
nelegálních nosičů.“
MHMP postupoval a postupuje u nepovolených reklamních zařízení umístěných v silničním
ochrannémpáSmu silnici. třícbf na územíhl. m. Prahy samozřejmějednak dle nxt. &' 31
odst. 9 nové prá vní úprmfv zákona č. 13/1997 Sb, 0 pozemních komunikacích, ve znění p.p.
A rovněž MHMP provádí (( bude provádět kontroly (: rmÍS'lníšetřeni.
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4) „J ako modelový případ uvádím konkrétní informace, jak bylo postupováno v případě
jednotlivých nosičů umístě ných v ochranném pás mu silnice 1/2 v úseku mezi
intravilánem obcí Praha - Uhříněves a Říčany. Je zde umístěno cca 25 ks nelegálních
zařízení na pouhých 4 km a od doby platnosti novely nebyl odstraněn pravdě podobně
ani jediný.“
Vámi uvedený modelový příklad úseku „mezi intravilánem obcí Praha - Uhříněves a
Řz'čany“, (j. komunikace s názvem „Přátelstv1"'_je dle ust. 3; 2 a 59 3 zák. č. . 13/1997 Sb, o
pozemních komunikacích, ve zněnípp. zařazena do kategorie tzv. „místní komunikace ].
třídy'l tedy se nejedná () silnici [. třídy.

S pozdravem
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