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Věc: Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím ve věci: Odstranění reklamních zařízení ve vlastnictví společnosti EDGE reality s.r.o.
Vážený pane Strohmayere,
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím ve věci odstranění reklamních zařízení ve vlastnictví společnosti EDGE reality s.r.o., ze dne
7. 10. 2020, Vám sdělujeme následující:
Po prověření seznamu zaslaných GPS souřadnic, označujících místa umístění Vašich reklamních
zařízení, jsme dospěli k závěru, že pouze v jednom případě bylo Vaše reklamní zařízení umístěno na
pozemek, ke kterému na základě zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění změn a
doplňků, a obecně závažné vyhlášky č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy,
ve znění změn a doplňků, vykonává Městská část Praha 20 svěřenou správu nemovitostí ve vlastnictví
obce. Jedná se o pozemek KN parc. č. 4485/4 v k. ú. Horní Počernice (ulice Náchodská, GPS
50.1110833; 14.5893889), dále jen „předmětný pozemek“.
Sdělujeme Vám, že s reklamním zařízením umístěném na předmětném pozemku Městská část Praha 20
žádným způsobem nenakládala a toto ani neodstranila.
Současně jsme nuceni konstatovat, že reklamní zařízení bylo umístěno na pozemek KN parc. č. 4485/4
v k. ú. Horní Počernice bez právního důvodu, tj. nedošlo k uzavření žádného smluvního vztahu mezi
vlastníkem reklamního zařízení a vlastníkem pozemku, opravňujícího vlastníka reklamního panelu k jeho
umístění na pozemek MČ Praha 20. Tímto došlo z Vaší strany k bezdůvodnému obohacení, přičemž
výše bezdůvodného obohacení odpovídá v místě a čase obvyklému nájemnému.
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