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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANKY
číslo jednací: KUJCK 104586/2017
spisový znak: KHEJ 94395/2017/kakr/6

datum: 05.09.2017

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, na doplňující dotazy

Dne 28.08.2017 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaše dodatečné dotazy k žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 28.08.2017, následujícího znění:
1.) Na povolené Billboardy se nevztahuje zákaz reklamních poutačů v ochranném pásmu u dálnic a silnic I. třídy vyplývá
z novely zákona o provozu na pozemních komunikacích z roku 2012?
2.) Jestliže se nevztahuje prosím o přesné znění aplikované výjimky, abychom ji uplatnili v naší žádosti o billboard.

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:

ad 1/ Jestliže byly billboardy povoleny před datem 1. 9. 2012, kdy nabyla účinnosti novela zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, vztahuje se na tyto billboardy zákaz provozovat je v ochranném pásmu dálnice a silnice I. tř. po datu 31. 8. 2017.
Jestliže byly billboardy povoleny po datu 1. 9. 2012, tzn., byly povoleny za podmínek uvedených ve zmíněné novele zákona
č. 13/1997, výše uvedený zákaz se na ně nevztahuje.
ad 2/ Z Vaší žádosti není patrné, jakou výjimku máte na mysli. V případě podání žádosti o povolení billboardu v silničním
ochranném pásmu platí následující:
- reklamní zařízení lze povolit, pokud slouží k označení provozovny, která se nachází v silničním ochranném pásmu ve
vzdálenosti do 200 metrů od reklamního zařízení (srov. § 31 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění).
- podmínkou pro vydání povolení je dále souhlas vlastníka dotčené nemovitosti, na které má být reklamní zařízení zřizováno a
provozováno, a souhlas příslušného orgánu Policie České republiky.

S pozdravem

Ing. Milan Nebesář v. r.
vedoucí Odboru kancelář hejtmanky

Ing. Zdeňka Pandulová v. r.
vedoucí organizačního oddělení
- podepsáno elektronicky –
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