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

Dne 2. 9. 2019 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 2. 9. 2019, v níž požadujete 

poskytnutí následujících informací: 

o odstraňování billboardů z takzvaných ochranných pásem 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy 

od konce 1. září 2017 do současnosti:  

1. Kolik celkem billboardů povinný k 1. září 2017 evidoval? Uveďte podrobnosti v detailu, v jaké jimi disponujete.  

2. Kolik celkem billboardů bylo k 1. září 2019 odstraněno?  

3. Kolik billboardů po 1. září 2017 odstranili na svoje náklady jejich provozovatelé?  

4. Kolik billboardů po 1. září 2017 odstranil povinný nebo jemu podřízené organizace či úřady na svoje náklady?  

5. Kolik činily náklady povinného nebo jemu podřízených organizací či úřadů na odstranění billboardů po 

1. září 2017?  

6. Kolik činily regrese vymožené od provozovatelů billboardů na umoření nákladů povinného nebo jemu 

podřízených organizací či úřadů na odstranění billboardů po 1. září 2017?  

7. Kolik činily sankce vyměřené provozovatelům billboardů za porušení zákona neodstranění billboardů po 

1. září 2017?  

8. Kolik činily sankce vymožené od provozovatelům billboardů za porušení zákona neodstranění billboardů po 

1. září 2017?  

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích v souladu s ust. 

§ 40, odst. 4, písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích po zjištění vlastníka/provozovatele 

reklamního zařízení (dále jen „RZ“) vyzve k odstranění nepovoleného RZ umístěného na silničním pozemku, 

nebo v ochranném pásmu silnice I. třídy na území Jihočeského kraje, a následně postoupí spisový materiál 

místně příslušnému ORP k zahájení řízení o přestupku. 

Krajský úřad, odbor dopravy a silničního hospodářství v případě, že RZ nebylo ve stanovené lhůtě odstraněno, 

požádá společnost, která byla vybrána ve výběrovém řízení k jeho zakrytí a odstranění. Následně náklady 

přeúčtuje danému vlastníku nebo provozovateli tohoto RZ. 

ad 1) není nám znám přesný počet, odhad okolo 900 ks z toho 736 podnětů od ŘSD ( k 1.9.2017 zasláno 323 

výzev, z toho odstraněno 151 ks) 

ad 2)  celkem k 1.9.2019 odstraněno: 466 ks (od roku 2009) 

   

Váš dopis zn.:        

Ze dne: 2. 9. 2019  

Naše č. j.: KUJCK 101380/2019  

Sp. zn.: KHEJ 96996/2019/kakr SO  

   

Vyřizuje: Bc. Kamila Křížová  

Telefon: 386 720 225  

E-mail: krizovak@kraj-jihocesky.cz  

   

Datum: 18. 9. 2019  
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ad 3) sami provozovatelé RZ odstranili po 1.9.2017 - 425 ks 

ad 4) Krajský úřad Jihočeského kraje odstranil po 1.9.2017 – 27 ks 

ad 5)  celkové náklady KÚ Jčk činí 448 655,91 ,- Kč s DPH 

ad 6) vymožené náklady po 1.9.2017 činili 8 375,- Kč, spisy nejsou uzavřeny a probíhá další vymáhání  

ad 7) KÚ Jčk touto informací nedisponuje - spisy jsou postoupeny na příslušné obce s rozšířenou působnosti, 

které jsou příslušné vést řízení o přestupku dle § 40 odst. 4 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních 

komunikacích. 

ad 8) KÚ Jčk touto informací nedisponuje - spisy jsou postoupeny na příslušné obce s rozšířenou působnosti, 

které jsou příslušné vést řízení o přestupku dle § 40 odst. 4 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních 

komunikacích. 

 

S pozdravem 

 
 

Mgr. Petr Soukup       
vedoucí odboru 

 
 

v z. Ing. Zdeňka Pandulová 

vedoucí organizačního oddělení 
 

 
 


