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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 17. 3. 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. 3. 2020, v níž požadujete
poskytnutí následujících informací:

Ve dnech 12. 2. 2020 až 14. 2. 2020 bylo odstraněno Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje na základě
rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, reklamní zařízení
umístěné vpravo od silnice č. 603 ve směru z obce Borek do města České Budějovice za kruhovým objezdem
u velkoobchodní prodejny MAKRO Cash & Carry (dále též jen „reklamní zařízení“). Viz též připojená fotografie.
Odstraněné reklamní zařízení bylo následně zničeno.
Podotýkám, že předmětné reklamní zařízení bylo umístěno mimo silniční ochranné pásmo. Jestliže byl ve výše
uvedeném období stav jiný, stalo se tak výlučně vlivem povětrnostních podmínek a především vlivem působení
orkánu Sabine. Rozumíme, že případné riziko spojené s uvolněním reklamního zařízení si mohlo vyžádat
bezprostřední zásah, nedomníváme se však, že by nutně muselo dojít ke zničení tohoto zařízení.
Vzhledem k výše uvedenému Vás žádáme o poskytnutí následujících informací:
1. Označte rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje, na základě kterého došlo k odstranění předmětného
reklamního zařízení (včetně uvedení data vydání rozhodnutí a čísla jednacího).
2. Označte objednávku Ředitelství silnic a dálnic nebo jiné osoby, na základě které provedla Správa a údržba
silnic Jihočeského kraje odstranění předmětného reklamního zařízení (včetně uvedení data objednávky a
případného čísla jednacího).
3. Označte výzvu silničního správního úřadu, kterou byl vlastník vyzván k odstranění předmětného reklamního
zařízení ve smyslu § 31 odst. 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (včetně
uvedení data vydání výzvy a čísla jednacího).
4. Uveďte, zda a případně kdy a kde byla zveřejněna výzva k odstranění reklamního zařízení způsobem v místě
obvyklým ve smyslu § 31 odst. 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (včetně
uvedení data vydání výzvy a čísla jednacího).
5. Uveďte veškeré další informace, které souvisejí s odstraněním předmětného reklamního zařízení a jeho
následným zničením včetně právního důvodu, na jehož základě došlo ke zničení tohoto zařízení.
Současně žádáme o poskytnutí kopií všech rozhodnutí, objednávek, výzev a dalších listin či dokumentů, k nimž
se vztahují výše uvedené informace pod body 1. až 5. této žádosti.
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
ad 1.
ad 2.
ad 3.

rozhodnutí vydané Krajským úřadem, odborem dopravy a silničního hospodářství dne 12.02.2020,
č.j. KUJCK/24214/2020.
informace sdělí Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice
vzhledem k tomu, jak tvrdí žadatel, že uvedené RZ bylo umístěno mimo ochranné pásmo, výzva nebyla
zaslána

identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna:
posta@kraj-jihocesky.cz

tel: 386 720 111
fax: 386 359 069

IČ:
70890650
DIČ: CZ70890650

Naše č. j.: KUJCK 42133/2020
ad 4.
ad 5.

Sp. zn.: KHEJ 33101/2020/kakr SO

viz bod 3
v důsledku působení orkánu Sabine došlo k mimořádné živelné události, kdy působením větru docházelo
k ohrožení bezpečnosti silničního provozu neupevněnými RZ. Na základě § 35 zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích nařídil silniční správní úřad vlastníku komunikace I. třídy odstranění zdroje
ohrožení PK. Povinností vlastníka RZ bylo, když se dozvěděl (s předstihem sdělovací prostředky na tuto
situaci upozornili) o možném nebezpečí, aby dané RZ odvezl sám, nebo jej upevnil tak, aby nedošlo
k ohrožení bezpečnosti silničního provozu na PK. Zákon č. 13/1997 Sb., neukládá, aby RZ bylo uloženo
a uchováno pro vyzvednutí vlastníkem. Dané RZ bylo v tu dobu v OP silnice I. třídy bez povolení silničního
správního úřadu a v rozporu s výše uvedeným zákonem

S pozdravem

Mgr. Petr Soukup
vedoucí odboru
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