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Odpověď na 3 žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 17. 3. 2020 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaše tři žádosti o informace podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně:
č. 1 ze dne 16. 3 2020, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:

Byly zaslané výzvy k odstranění údajně nepovolené reklamy? Pokud ano, komu a kdy? Dotčená reklamní zařízení
zasíláme jako přílohu této žádosti pod uvedenými informačními čísly 1-29.
č. 2 ze dne 16. 3. 2020, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:

Zaslání Vašeho vyjádření, na základě, jakého a čího pokynu, rozhodl výše uvedený Krajský úřad – Jihočeský
kraj, o rozhodnutí, že se jedná o „bezprostřední ohrožení silničního provozu“?
č. 3 ze dne 17. 3. 2020, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:¨

Na základě jakého titulu bylo ve dnech od 9. do 16. 3. odvezeno reklamní zařízení z kruhového objezdu na
Okružní v Českých Budějovicích (parcelní číslo: 1168/21, katastrální území České Budějovice). Byla vlastníkovi
reklamního zařízení zaslaná výzva k odstranění? Pokud ano, komu, kdy a jakým způsobem reagoval?

K výše uvedeným žádostem Vám sdělujeme následující:

Krajský úřad Jihočeského kraje sloučil výše uvedené žádosti do jednoho spisu sp. zn. KHEJ 41740/2020/kakr.
A níže zasíláme odpovědi k jednotlivým žádostem:
ad 1.

Výzvy by zaslány v letech 2009 -2019 (seznamy vám byly zaslány při minulé žádosti) společnostem
Comerz Billboard s.r.o., Imperial club s.r.o. a EUROBILLBOARD s.r.o. (a všem jejím obměnám).

ad 2.

Krajský úřad rozhodl dle § 35 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích po předchozím
vykonaném dozoru, který byl proveden na upozornění vlastníka silnice I. třídy ŘSD a účastníků silničního
provozu.

ad 3.

Vzhledem k tomu, že bylo uvedeno pouze číslo parcely a nebyl doložen bližší popis, nedokázal správní
orgán dohledat, zda byla zaslána výzva. I kdyby zaslána nebyla, je povinností silničního správního
orgánu zajistit bezpečnost silničního provozu a v extrémním případě v době živelných pohrom, jako
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orkán Sabine byla, není čas na posílání výzev a dávat termín na jejích odstranění dle § 31 zákona
č. 13/1997 Sb. V těchto případech by mohlo dojí k ohrožení života a zdraví osob.
S pozdravem

Mgr. Petr Soukup
vedoucí odboru
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