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

Vážený pane, 

Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 12. 4. 2021 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 12. 4. 2021, v níž požadujete 

poskytnutí následujících informací: 

týkající se reklamního zařízení (billboardu, viz přiložené foto) umístěného na pozemku Jihočeského kraje 

v blízkosti obce Netolice v ochranném pásmu silnice II. a III. třídy, respektive u křižovatky silnic II/145 

a III/12243 (49.056266, 14.203094).  

Bylo uvedené reklamní zařízení umístěno se souhlasem např. vlastníka nemovitosti (Jihočeského kraje), na které 

je umístěno? Je toto reklamní zařízení umístěno v souladu s právními předpisy? 

K této žádosti mě vede zejména to, že je reklamní zařízení umístěno v blízkosti křižovatky dvou frekventovaných 

silnic, ztěžuje orientaci řidiče při vjíždění na hlavní silnici (může omezit výhled) a zároveň můžu poutat pozornost 

při odbočování z hlavní silnice ( II/145) na silnici vedlejší (III/12243), kde se v blízkostí nachází i nechráněný 

železniční přejezd. Obávám se tak možného dopadu na zvýšení nehodovosti v daném místě. 

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

předmětné reklamní zařízení se nachází u silnice II. a III. třídy, kde státní správu na úseku silničního hospodářství 

vykonává v tomto případě MěÚ Prachatice, odbor komunálních služeb a dopravy. Z tohoto důvodu je nutné si 

o informaci ohledně jeho umístění požádat právě u tohoto úřadu. 

S pozdravem 

 

 
Mgr. Petr Soukup       

vedoucí odboru 
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