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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážený pane, 

Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 29. 12. 2020 17 žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 14. 12. 2020, v nichž požadujete 

poskytnutí následujících informací: 

Zdali reklamní zařízení na fotografiích, umístěná v ochranném pásmu silnice I. třídy v obci Veselí nad Lužnicí, 

mají řádná povolení od Vašeho úřadu.  

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční správní úřad ve 

věcech silnic I. třídy dle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném 

znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), Vaše žádosti posoudil a: 

- Reklamní zařízení, v žádosti označená jako „1a“ a „2A“ se nenachází v ochranném pásmu silnice I. tř., 

nýbrž v souvisle zastavěném území v souladu s dikcí § 30 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích a povolení 

umístění nespadá do kompetencí zdejšího úřadu.  

- Reklamní zařízení, v žádosti označené jako „2“ v k.ú. Řípec se nachází v ochranném pásmu silnice I. tř., 

povolení zdejšího úřadu nebylo vydáno. 

- Reklamní zařízení, v žádosti označené jako „3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 17“ se nenachází 

v ochranném pásmu silnice I. tř., povolení nespadá do kompetence zdejšího úřadu. 
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