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

Dne 1. 4. 2020 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 1. 4. 2020, v níž požadujete 

poskytnutí následujících informací: 

Proč výzvou ze dne 11. 3. 2020 pod č. j. KUJCK 38319/2020, kde nás vyzýváte k odstranění reklamního 

zařízení a tvrdíte, že je v ochranném pásmu silnice I. třídy, když dle Vaší odpovědi pod č.j. KUJCK 46618/2020, 

jsou reklamní zařízení na fotografiích, č. 8, 9, 10, které zasíláme jako přílohu, v těsné blízkosti námi užívaného 

reklamního přívěsu a nacházejí se v zastavěném území obce.  

Žádáme o vysvětlení, podle čeho výše uvedený Krajský úřad posuzuje ochranné pásmo, když se jedná 

o identická reklamní zařízení ve stejném místě a ve stejné vzdálenosti od středu vozovky.  

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

silniční ochranné pásmo se nestanovuje pouze podle § 30 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., tj. 50 m od osy 

silnice I. třídy, ale také jestli se RZ nachází v zastavěném území obce § 30, odst. 3, písm. a), b) téhož zákona.  

Krajský úřad, odbor dopravy a silničního hospodářství vyzývá vlastníky nebo provozovatele RZ k odstranění 

pokud se nachází v OP silnice I. třídy, nebo na silničním pozemku. Uvedené RZ, které zmiňujete se nachází 

mimo jiné také na silničním pozemku.    

 

S pozdravem 

 
 

Mgr. Petr Soukup       

vedoucí odboru 
 

 

   

Váš dopis zn.:        

Ze dne: 1. 4. 2020  

Naše č. j.: KUJCK 50698/2020 Eurobillboard CZ s.r.o. 

Sp. zn.: KHEJ 47435/2020/kakr SO Kurzova 2222/16 

  155 00 Praha 5 – Stodůlky 

Vyřizuje: Bc. Kamila Křížová Doručováno do DS: bwmakph 

Telefon: 386 720 225  

E-mail: krizovak@kraj-jihocesky.cz  

   

Datum: 20. 5. 2020  
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