Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje

Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-095744/201
Vyřizuje linka: Jordánová / 512
V Praze dne: 17. 9. 2018
Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje
obdržel dne 24. 8. 2018 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“), o poskytnutí informací, ve znění:
„Tímto Vás dále žádáme dle Zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ke sdělení,
jaké společnosti/fyzické osoby mají povolená reklamní zařízení, a žádáme o přístup ke všem smlouvám
o povolení zvláštního užívání komunikace v ulici Strarostrašnická.“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky do datové schránky.
K Vaší žádosti o poskytnutí informace v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, sdělujeme, že v současné době mají platné povolení pro umístění
reklamního zařízení typu „A“ na ul. Starostrašnická tito provozovatelé (rozhodnutí viz příloha 1 -4):
1. Petra Kovářová
2. HORUS OPTIK s.r.o.
3. Stanislav Branžovský
4. Barbora Weber
Dále k Vašim dotazům mimo režim zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
sdělujeme, že výzvu k odstranění nepovoleného zvláštního užívání komunikace, Vám odbor životního
prostředí, dopravy a rozvoje, oddělení státní správy – životní prostředí a doprava, referát komunikací,
jako místně příslušný silniční správní úřad (dále jen SSÚ).
V době konání místního šetření ve dnech 14. a 24. 8. 2018 byl na portálu provozovny v ulici Krátká 31
i na reklamním zařízení v ulici Starostrašnická před objektem č. 51 uveden název firmy ALIATOUR/
FISCHER. Na dveřích provozovny je uvedeno „Provozovatel: ALIATOUR-Dovolenakmori. cz s.r.o., IČ:
06569943“, odpovědný vedoucí: Mgr. Rasulov Sarvar, jak vyplývá i z fotodokumentace pořízené SSÚ.
Kontrolou dokumentace uložené ve spisu bylo zjištěno, že na adrese Starostrašnická 51 byl naposledy
povolen zábor pro umístění reklamního zařízení firmě Benadus s.r.o. s platností do 31. 7. 2018.
SSÚ nebylo známo, zda během uplynulého období nedošlo ke změně provozovatele reklamního
zařízení, k čemuž v praxi běžně dochází - bez ohledu na to, komu bylo naposledy rozhodnutí o povolení

zvláštního užívání komunikace vydáno. Obvykle je totiž provozovatel obchodu, v tomto případě
cestovní agentury, zároveň provozovatelem reklamního zařízení, které na jeho provozovnu odkazuje.
Proto byly na nepovolený zábor písemně upozorněny jak firma Benadus s.r.o., tak i firma ALIAtourDovolenakmori.cz s.r.o.
K dotazu na umisťování reklamních zařízení na stožáry veřejného osvětlení, na kterém je umístěna
i dopravní značka, Vám sdělujeme:
Společné umístění reklamy s dopravní značkou na jednom sloupu veřejného osvětlení je v rozporu
s ustanovením § 78 odst. 6 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu), podle kterého je v bezprostřední blízkosti pozemní
komunikace v obci zakázáno umísťovat cokoliv, co by bylo možno zaměnit s dopravní značkou nebo
mohlo snižovat její viditelnost, rozpoznatelnost nebo účinnost a rozptylovat pozornost řidičů.
Dále dle § 2 odst. 9 vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích, nesmí být na dopravních značkách a jejich sloupcích, stojanech nebo konstrukcích
vyznačeno nebo umístěno nic, co nesouvisí s dopravní značkou, dopravním zařízením nebo zařízením
pro dopravní informace.
Dle Technických podmínek 65 - ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH,
schválených ministerstvem dopravy, lze pro umístění značky využít i jiných vhodných stávajících
konstrukcí (např. sloup veřejného osvětlení nebo sloup trolejového vedení). Na nosné konstrukci nesmí
být umístěno nic, co se značkou nesouvisí.
Rada hlavního města Prahy schválila svým usnesením číslo 1601 ze dne 27. 6. 2017 pronájem veřejných
prostranství a sloupů (dále také „stožárů“) veřejného osvětlení na území hl. m. Prahy ve vlastnictví hl.
m. Prahy mj. pro prezentaci politických stran v rámci volební kampaně do zastupitelstev obcí v roce
2018. Dle „Radou“ schválených pravidel prezentace politických stran v rámci volebního roku 2018,
bodu 3 - Technické podmínky pro umístění:
Zařízení nesmí být umístěno na stožáry veřejného osvětlení:
b) na společném sloupu s dopravními značkami a jiným dopravním zařízením.
Na výskyt vámi vyfotografovaného zařízení jsme upozornili společnost Technologie hlavního města
Prahy, a.s. (THMP), která od 1. června 2018 převzala správu, provoz a údržbu veřejného osvětlení
v Praze.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
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