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

Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 14. 5. 2021 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 14. 5. 2021, v níž požadujete 

poskytnutí následujících informací: 

podle jakého rozhodnutí, byla reklamní plocha na parcele č. 715/1 k.ú. Nové Strakonice odstraněna a kdo vydal 

tento pokyn. Dále žádáme o informaci, zdali nám nebo provozovateli před odstraněním byla zaslaná výzva 

k odstranění. Zároveň žádáme o informaci, kdy, kde a za jakých podmínek je možné si odstraněné reklamní 

zařízení vyzvednout. Reklamní zařízení dokládáme fotografií v příloze.  

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

na nepovolené umístění reklamního zařízení upozornila Městská Policie Strakonice, která svůj podnět poslala na 

Městský úřad do Strakonic. Ten předal spis na zdejší úřad, jelikož se jednalo o umístění RZ v ochranném pásmu 

silnice I/22.  

Ve svém oznámení o přestupku Městská Policie uvádí:  

„Dne 2. 11. 2020 v 15. 30 hodin byl hlídkou MP Strakonice ve složení 0337 a 0322 zjištěn přívěs za vozidlo, bez 

registrační značky, VIN, kol a připojovací koncovky, sloužící jako reklama, na pozemku č. 715 / 1 v ulici 5. května 

ve Strakonicích. Plocha, par. č. 715 / 1, na kterém je přívěs odstaven, je v majetku Ředitelství silnic a dálnic ČR, 

Na Pankráci č. p. 546 / 56, Nusle, 140 00 Praha 4. Umístění zařízení spadá do silničního ochranného pásma, 

tudíž podléhá povolení. Tím, že toto povolení není, je porušen § 31 zákona č. 13 / 1997 Sb., zákona o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je majitel tohoto reklamního zařízení jako fyzická osoba podezřelý 

ze spáchání přestupku dle § 42a, odst. 1, písm. e) zákona č. 13 / 1997 Sb., zákona o pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů, v případě právnické nebo fyzické podnikající osoby je podezřelý ze spáchání 

přestupku dle § 42a, odst. 1, písm. e) zákona č. 13 / 1997 Sb., zákona o pozemních komunikací. 

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, výzvou č.j. KUJCK 20858/2021 ze dne 

15. 02. 2021 (doručeno tentýž den) vyzval p. o. MAGIC CLUB s.r.o. České Budějovice 4, Vrbenská 511/25a, 

IČO: 28123689, k odstranění nepovoleného RZ. Dne 16. 02. 2021 od této společnosti přišla následující odpověď: 

Dobrý den, 

toto reklamní zařízení není v našem vlastnictví. V roce 2020 jsme měli smlouvu o zajištění zhotovení reklamních 

materiálů a o nájmu reklamních ploch s firmou EUROBILLBOARD CZ s.r.o. Firmu EUROBILLBOARD CZ s.r.o. 

jsem kontaktoval a bylo mi slíbeno, že daný problém vyřeší. 

S pozdravem Jan Fencl - jednatel spol. MAGIC CLUB s.r.o., Vrbenská 511/25a, 37001 České Budějovice. 

   

Váš dopis zn.:        

Ze dne: 14. 5. 2021  

Naše č. j.: KUJCK 59642/2021  

Sp. zn.: KHEJ 55667/2021/kakr SO  

   

Vyřizuje: Bc. Kamila Křížová  

Telefon: 386 720 225  

E-mail: krizovak@kraj-jihocesky.cz  

   

Datum: 25. 5. 2021  
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Na základě této informace Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, dne 

16. 02. 2021 vyzval k odstranění billboardu společnost Eurobillboard CZ s.r.o., Kurzova 2222/16, 155 00 Praha 

- Stodůlky, IČO: 08384754, pod č.j. KUJCK 21566/2021 (doručeno 17.2.2021).  

K přímé demontáži billboardu zdejší úřad nevydal žádný pokyn ani mu není známo, kým a že vůbec bylo RZ 

odstraněno.  

 
S pozdravem 

 
 

 
Mgr. Petr Soukup       

vedoucí odboru 

 
 


