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Žádost o poskytnutí informace týkající se Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

Dne 05. 06. 2018 jsme prostřednictvím elektronické pošty obdrželi Vaši žádost dle zákona  

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které 

žádáte o následující informace:  

,, 1. Celkové náklady na nakupovaný papíru A4, gramáže 80g/m a počet takto nakoupených 

listů. Uveďte sumu za jednotlivé roky. 

2. Celkové náklady na tiskárny dokumentů (pořizovací ceny, leasing, pronájem, servis  

a spotřební materiál bez papírů a tonerů) Uveďte sumu vynaloženou za jednotlivé roky. 

3. Celkové náklady na tonery, cartige a obdobný spotřební materiál nakupovaný pro tisk. 

4. Celkové náklady na servis, údržbu a opravy tiskáren a multifunkčních grafických zařízení. 

5. Celkové náklady na pořízení a celkové náklady na nájem tiskáren a multifunkčních 

grafických zařízení. 

6. Celkové náklady na zakoupení či pronájem specializovaného SW a HW pořízeného  

pro realizaci a monitoring tisku, pokud jde o SW a HW, který nebyl součástí dodávky tiskáren 

či multifunkčních zařízení. 

7. Celkový počet funkčních tiskáren a celkový počet multifunkčních grafických zařízení 

evidovaných nebo pronajatých k 31.12.2015 a k 31.12. 2016 a k 31.12. 2017. 

8. Celkový počet pracovníků, kteří využívají tiskárny nebo multifunkční grafické k 31.12.2015 

a k 31.12.2016 a k 31.12.2017. 

9. Sdělte totožnost hlavní dodavatele papíru, tiskáren a tonerů.  Uveďte, jak byl vybrán.  

Prosíme o uvádění cen včetně DPH. 

V souvislosti s novelou zákona o pozemních komunikacích, která byla s účinností k 1.9.2012 

provedena zákonem č. 196/2012 Sb., došlo mimo jiné k zásadním změnám v oblasti regulace 

reklamních zařízení zřizovaných a provozovaných podél pozemních komunikací. Konkrétně 

bylo vlastníkům reklamních zařízení zřízených a provozovaných v ochranném pásmu dálnic 

silnic I. třídy ve vzdálenosti 50 metrů, aby nejpozději do 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona tato zařízení odstranila. Povinnému, jako silničnímu správnímu orgánu je uložena 

povinnost tato reklamní zařízení odstraňovat, pokud tak neučiní vlastník. V této souvislosti 

pokládáme následují otázku:   

1) Kolik reklamních zařízení podél dálnic a rychlostních silnic bylo dosud odstraněno k 31.5. 

2018 a kolik jich ještě zbývá odstranit?“ 
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K Vaší žádosti Vám sdělujeme, že požadované dokumenty o které jste požádal v první části 

Vaší žádosti zasíláme v příloze č. 1 a č. 2 této odpovědi.  

 

Dále uvádíme k Vašemu dotazu o odtraňování reklamních zařízení podél dálnic a 

rydchlostních silmnic, že problematika odstraňování reklamních zařízení v ochranném pásmu 

dálnic spadá do kompetence Ministerstva dopravy, tudíž Krajský úřad Karlovarského kraje 

počet odstraněných reklamních zařízení podél dálnic nemá k dispozici.  

 

Pojem „rychlostní silnice“ v zákoně existoval do data 31. 12. 2015, kdy do tohoto data 

neeviduje Krajský úřad Karlovarského kraje, odboru dopravy a silničnímu hospodářství počet 

odstraněných reklamních zřízení a tato sám neodstraňoval. 

 

Od 1. 1. 2016 je užíván pouze pojem silnice I. třídy. Krajský úřad Karlovarského kraje  

k těmto silnicím vykonává působnost silničního správního úřadu na silnice I. třídy a 

v ochranném pásmu těchto silnic I. třídy bylo dosud odstraněno 7 reklamních zařízení. 

 

 

 

S pozdravem    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Přílohy: 

Příloha č. 1 – podklady OVZ 

Příloha č. 2 – podklady IF 


