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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: 

1. Kolik reklamních zařízení, jež byla dne 12., 13. a 14. února poškozena vichřicí, bylo odvezeno na území 

jihočeského kraje pracovníky SÚS. 

2. Žádáme o zdokumentování přesných míst, kde se reklamní zařízení nacházela. 

3. Žádáme o informaci, kde a kdy je možné, po uhrazení nákladů za odvoz, odstraněné reklamní zařízení 

vyzvednout. 

4. Žádáme o doložení fotodokumentace každého odvezeného reklamního zařízení z místa, kde se původně 

nacházelo. 

5. Žádáme o informaci, dle jakého a čího pokynu bylo rozhodnuto o odvozu konkrétních reklamních zařízení. 

6. Žádáme o informaci, kdo dal pokyn k likvidaci, odvozu a rozřezání reklamních zařízení. 

7. Žádáme o informaci, jakým způsobem byl vyzván vlastník reklamních zařízení, jež byla poškozena vichřicí, 

o jejich nápravě či odstranění. 

8. Žádáme o informaci, zda měl vlastník pozemku informaci o vstupu pracovníků SÚS na jeho pozemek a 

pokud ne, byl vlastník pozemku následně dle zákona č. 50/1976 Sb. odst. §134 o vstupu informován? 

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

ad 1.  36 ks 

ad 2. Předá správce silnice I. třídy Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice. 

ad 3. Se žádostí se obraťte na  správce silnice I. třídy Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice 

(není povinností nepovolené RZ uschovávat a předávat vlastníku). 

ad 4. Obraťte se na správce silnice I. třídy Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice. 

ad 5. Při prováděném dozoru jak KÚ, tak ŘSD bylo zjištěno ohrožení bezpečnosti silničního provozu. 

ad 6. Odstraňování RZ byla provedena na základě rozhodnutí KÚ ze dne 12.2.2020 dle zákona č. 13/1997 Sb., 

o pozemních komunikacích. 

   

Váš dopis zn.:        

Ze dne: 18. 2. 2020  

Naše č. j.: KUJCK 31992/2020  

Sp. zn.: KHEJ 27008/2020/kakr SO  

   

Vyřizuje: Bc. Kamila Křížová  

Telefon: 386 720 225  

E-mail: krizovak@kraj-jihocesky.cz  

   

Datum: 17. 3. 2020  
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ad 7. Vlastníkovi RZ již v minulosti byly zaslány výzvy, které neuposlechl. Tyto výzvy jsou pořád v platnosti.  

ad 8. 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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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Dne 3. 3. 2020 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaše podání označené jako „Upřesnění odpovědi na 

žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.“, ze dne 3. 3. 2020, v němž požadujete poskytnutí 

následujících informací: 

k Vaší odpovědi na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. a konkrétně k bodu 7, ,,Vlastníkovi 

RZ již v minulosti byly zaslány výzvy, které neuposlechl. Tyto výzvy jsou pořád v platnosti", žádáme o zaslání 

všech výzev, jež byly dle Vašeho tvrzení vlastníkovi zaslány a jež jsou dle Vašeho tvrzení v platnosti. 

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

Vaši žádosti jsme vyhověli a v příloze Vám zasíláme seznamy všech výzev za roky 2009-2019, které byly vydány. 

 

S pozdravem 

 
Mgr. Petr Soukup       

vedoucí odboru 
 

 

Příloha 
 

2009-2019.pdf 

   

Váš dopis zn.:        

Ze dne: 18. 2. 2020  

Naše č. j.: KUJCK 39214/2020  
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