KARLOVARSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD – ODBOR LEGISLATIVNÍ A PRÁVNÍ A KRAJSKÝ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

Váš dopis značka / ze dne
02.09.2019

Karlovy Vary
11.09.2019

Žádost o poskytnutí informací týkající se odstraňování billboardů
Dne 02.09.2019 jsme obdrželi Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), kdy jste požádali o poskytnutí
následujících informací:
,,Žádost o sdělení informací k odstraňování reklamních zařízení v tzv. ochranných pásmech 250 m
od dálnic a 50 m od silnic I. třídy a to od konce září 2017 do současnosti.
1. Kolik celkem billboardů povinný k 1. září evidoval? Uveďte podrobnosti s 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 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 vymožené od provozovatelů billboardů za porušení zákona neodstranění
billboardů po 1. září 2017?
8. Kolik činily sankce vymožené provozovatelů billboardů za porušení zákona neodstranění billboardů
po 1. září 2017?“.
Odbor dopravy a silniční hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje, který má danou
problematiku v kompetenci v souladu s § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, sděluje následující:
Reklamní zařízení v ochranném pásmu dálnice je v souladu s § 40 odst. 2 písm. c) zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, v kompetenci Ministerstva dopravy, a proto Vám odbor dopravy
a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje nemůže poskytnout požadované
informace dotýkající se těchto reklamních zařízení v tzv. ochranných pásmech 250 m od dálnic.
K jednotlivým dotazům dotýkající se reklamních zařízení umístěných v ochranném pásmu silnic
I. tříd:
Ad 1) Od konce září roku 2017 evidujeme na základě podnětů, předložených Ředitelstvím silnic a
dálnic ČR, 149 reklamních zařízení k prověření legality umístění a provozu reklamního zařízení
v ochranném pásmu silnice I. třídy. Jedná se o reklamní zařízení, která by se měla nacházet
v ochranném pásmu silnic I. tříd a je třeba postupně zjišťovat, zda se opravdu nachází v ochranných
pásmech a byly osazeny nelegálně.
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Ad 2) Celkem bylo odstraněno 13 billboardů.
Ad 3) Odboru dopravy a silničnímu hospodářství není známa informace, kdo nesl náklady
na odstranění reklamních zařízení ve všech 13 případech. Reklamní zařízení mohl na základě výzvy
odstranit provozovatel reklamního zařízení, nebo vlastník dotčeného pozemku, anebo nějaká třetí
osoba. Tuto informaci jsme nezjišťovali a ani není uložena povinnost tuto skutečnost hlásit. Podstatné
bylo, že byla reklamní zařízení na výzvu opravdu odstraněna.
Ad 4, 5) Karlovarský kraj ani jeho podřízené organizace na své náklady nemuseli doposud odstraňovat
žádné reklamní zařízení.
Ad 6) Jelikož Karlovarský kraj prozatím neměl žádné náklady spojené s přímým odstraňováním
reklamních zařízení (viz odpověď k bodům 4. 5), nebyla uplatňována regrese.
Ad 7, 8) S ohledem na to, že přestupky dle § 42 odst. 1 písm. e) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, projednává obec s rozšířenou působností dle § 40 odst. 4 písm. c) zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, není odboru dopravy a silničního hospodářství známo kolik činily
vyměřené sankce provozovatelům billboardů příslušnými orgány. Touto informací nedisponujeme.

S pozdravem
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