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

Dne 18. 2. 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 17. 2. 2020, v níž požadujete 

poskytnutí následujících informací: 

vysvětlení jakožto noví vlastníci neoprávněně odvezených reklamních zařízení. 

1. a) Byla na odstraněná reklamní zařízení zaslaná výzva k odstranění předcházejícímu vlastníkovi? 

b) Pokud ano, kdy a jak na tuto výzvu předcházející vlastník reagoval? 

c) V případě, že vlastník na výzvu nereagoval, jakým způsobem dále konal Krajský úřad? 

2. a) Z jakého důvodu byl Vaší osobou v méně Krajského úřadu, vydán pokyn ŘSD k odstranění a likvidaci 

reklamních zařízení ve dne 12., 13. a 14. února 2020 bez předchozího kontaktovaní vlastníka, který byl 

řádně označen na každém zařízení, jež má dle zákona nárok na možnost odstranit daný reklamní nosič 

nejprve sám. 

3. a) Měl Krajský úřad při odstraňování reklamních zařízení povolený vstup od vlastníka pozemku dle 

zákona č. 40/1964 Sb.? 

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

ad 1.  a) od roku 2009 byly zaslány výzvy na všechny RZ 

b) nereagoval 

c) krajský úřad postupně RZ nechával odstraňovat 
 

ad 2. a) Krajský úřad, odbor dopravy a silničního hospodářství je příslušný silniční správní úřad na silnice 
I. třídy dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Vlastník byl vyzván v minulosti, který na 

výzvy nereagoval. Není povinností KÚ pořád posílat na dané RZ nové výzvy, když se umístí nový výlep 

(vlastník). Původní vlastník je při prodeji RZ povinen předat novému vlastníkovi všechny doklady 
o daném RZ. 

 
ad 3. a) Dle ust. § 31, odst. 11 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích není nutné povolení pro 

vstup na cizí pozemek. 

 
S pozdravem 

 
 

 
Mgr. Petr Soukup       

vedoucí odboru 
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