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Žádost o poskytnutí informací týkající se venkovního elektronického informačního  

a reklamního panelu 
 

 

 

Dne 22.10.2018 jsme obdrželi Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Po přijetí žádosti bylo zjištěno, že tato 

nesplňuje veškeré zákonem stanovené náležitosti ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2 InfZ a na základě 

této skutečnosti bylo odesláno vyrozumění o doplnění požadovaných údajů. Dne 30.10.2018 bylo 

doručeno Vaše doplnění žádosti.  

 

Ve své žádosti ze dne 22.10.2018 jste požadoval o poskytnutí následujících informací: 

 

,,Žádost o poskytnutí informací o venkovním elektronickém informačním a reklamním panelu (dále jen 

,,LED obrazovka“), umístěném na venkovním světelném označení provozovny a ukazateli cen (dále jen 

,,totem“) u čerpací stanice pohonných hmot BENZINA v Bochově na adrese Pražská č.p. 412 (dále jen 

,,ČSPH Benzina“): 

1. Je Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje (dále je ,,OD“) 

známo, že je na totemu u ČSPH Benzina umístěna a provozována LED obrazovka v těsné blízkosti 

veřejné komunikace Pražská ulice v Bochově (dále jen ,,silnice Pražská“)? Pokud ano, žádám  

o poskytnutí dokladu, kterým bylo umístění a provozování LED obrazovky povoleno. 

2. Disponuje OD dokladem, na kterém je situování totemu graficky zachyceno do situace na podkladu 

katastrální mapy s uvedením parcelního čísla dotčeného pozemku? Pokud ano, žádám o poskytnutí 

jeho znění. 

3. Je OD známo parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěn? Pokud ano, žádám o sdělení 

parcelního čísla dotčeného pozemku. 

4. Nachází se totem v ochranném pásmu silnice Pražská? 

5. Diponuje OD dokladem, kterým bylo prokazatelně vyhodnoceno a určeno, zda se totem nachází 

v souvisle zastavěném území obce ve smyslu příslušných ustanovení zákona o pozemních komunikacích 

č. 13/1997 Sb. v platném znění (dále jen ,,zákon o pozemních komunikacích“)? Pokud ano, žádám  

o poskytnutí jeho znění. Pokud ne, žádám o informaci, proč nebylo ze strany OD v daném případě 

učiněno vyhodnocení souvisle zastavěného území ve smyslu zákona o pozemních komunikacích. 

6. Disponuje OD dokladem, ve kterém příslušný útvar Policie České republiky, sděluje své stanovisko 

k umístění a provozování LED obrazovky na totemu u ČSPH Benzina u silnice Pražská? Pokud ano, 

žádám o poskytnutí jeho znění. Pokud ne, žádám o informaci, proč si OD stanovisko Policie ČR 

v rámci řízení o vydání povolení k umístění a provozování LED obrazovky nevyžádal. 

7. Disponuje OD dokladem, ve kterém Ředitelství silnic a dálnic jako správce silnice Pražská sděluje 

své stanovisko k umístění a provozování LED obrazovky na totemu u ČSPH Benzina u silnice 

   

   



 
Sídlo: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary-Dvory,  Česká republika, IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168,  

tel.: +420 354 222 111, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: posta@kr-karlovarsky.cz 

Pražská? Pokud ano, žádám o poskytnutí jeho znění. Pokud ne, žádám o informaci, proč si OD 

stanovisko ŘSD v rámci řízení o vydání povolení k umístění a provozování LED obrazovky 

nevyžádal.“ 

 

 

K Vaší žádosti sdělujeme, následující: 

 

Ad 1)  

Odboru dopravy a silničního hospodářství nebylo do doby obdržení Vašeho sdělení známo, že do 

totemu u ČSPH BENZINA v k. ú. Bochov je nainstalována LED obrazovka. Odbor dopravy a 

silničního hospodářství však nedisponuje žádným dokladem, kterým by bylo povoleno umístění LED 

obrazovky do totemu u ČSPH BENZINA, neboť u něj neprobíhalo žádné řízení v této věci. 

 

Ad 2)  

S ohledem na skutečnost, že u krajského úřadu neprobíhá žádné řízení ve věci umístění LED 

obrazovky, odbor dopravy a silničního hospodářství nedisponuje žádným rozhodnutím, které by 

povolovalo toto umístění LED obrazovky do totemu u ČSPH BENZINA, tedy ani nedisponuje 

dokladem se zákresem situování totemu s LED obrazovkou. 

 

Ad 3)  

Číslo pozemku, na kterém je totem umístěn je pozemek p. č. 327/1, v k. ú. Bochov, kdy tato informace 

byla zjištěna nahlédnutím do veřejné části katastru nemovitostí. 

 

Ad 4)  
Jelikož v současné době nebyl totem s LED obrazovkou řešen z hlediska oprávněnosti umístění, nemá 

odbor dopravy a silničního hospodářství přesné zaměření vzdálenosti, ale na základě obecného 

změření vzdálenosti v mapě katastru nemovitostí je pravděpodobné, že se totem nachází v ochranném 

pásmu silnice I. třídy č. 6, v k. ú. Bochov. Tuto skutečnost bude však nutno ověřit přesným zaměřením 

přímo na místě. 

 

Ad 5)  
Odbor dopravy a silničního hospodářství v rámci Vaší žádosti provedl základní obecné posouzení a při 

vyhodnocení, jestli se jedná o ochranné pásmo silnice I. třídy nebo o souvisle zastavěné území 

postupoval v souladu s § 30 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Jelikož nejsou 

naplněny podmínky uvedené v § 30 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

pravděpodobně se nejedná dle názoru silničního správního úřadu o souvisle zastavěné území. Tuto 

skutečnost bude však nutno ověřit přesným zaměřením přímo na místě. 

 

Doklad, kterým by bylo prokazatelně řečeno, že se jedná nebo nejedná o souvisle zastavěné území, 

odbor dopravy a silničního hospodářství z výše uvedeného důvodu nemá k dispozici.  

 

Ad 6)  

Jelikož žádné řízení týkající se žádosti o povolení umístění LED obrazovky u silničního správního 

úřadu neprobíhá, odbor dopravy a silničního hospodářství nedisponuje stanoviskem Policie ČR, 

Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje. 

 

Ad 7)  
Jelikož žádné řízení týkající se žádosti o povolení umístění LED obrazovky u silničního správního 

úřadu neprobíhá, odbor dopravy a silničního hospodářství nedisponuje stanoviskem Ředitelství silnic a 

dálnic ČR, Správa Karlovy Vary.  
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Nad rámec Vaší žádosti lze doplnit, že v rámci stavebního řízení se povolují i totemy, které jsou 

zakresleny do projektové dokumentace. Veškeré podklady, zákresy apod. k totemu by tak měly být 

součástí dokumentace, kterou by v rámci správního řízení o povolení stavby měl mít k dispozici 

Městský úřad Bochov jako stavební úřad, který je příslušným stavebním úřadem k povolení stavby 

ČSPH, v k. ú. Bochov. 

 

 

Na základě informací obsažených ve Vaší žádosti o poskytnutí informací Odbor dopravy a silničního 

hospodářství z moci úřední zahájí patřičné úkony ke zjištění oprávněnosti umístění LED obrazovky do 

totemu u ČSPH, v k. ú. Bochov. 

 

 

S pozdravem    

 

 

 

   


