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Žádost o poskytnutí informací týkající se reklamního zařízení

Dne 14.01.2022 jsme obdrželi Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), kdy jste požádal o poskytnutí 
následujících informací:

,,…s odvoláním na zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím bych vás tímto rád 
požádal o následující informace týkající se reklamního zařízení na pozemku č. 1346/7 v katastrálním 
území Valeč v Čechách [776581] :

a. který den bylo této stavbě vydáno povolení pro stavbu?
b. který den toto povolení vyprší?

Pokud stavba pro reklamu platné povolení pro stavbu nemá, podávám tímto v souladu se zákonem 
500/2004 S. podnět k zahájení řízení o odstranění stavby.

V obci je více takovýchto reklamních objektů, které dle mého záměru nemají závazné stanovisko ani 
stavební povolení a jsou v blízkosti veřejných komunikací, navíc jsou grafickým odpadem umístěným 
v městské památkové zóně. Zkouším proto na tomto příkladu zkusit sjednat nápravu. Pokud to takto 
nelze, nebo jsem měl postupovat jinak, budu rád za doporučení, kde situaci konzultovat a jak případně 
postupovat příště.…“.

K Vaší žádosti Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor stavební úřad (dále jen ,,stavební úřad“) 
sděluje, následující:

Stavební úřad nemá informace a ani nevedl žádné řízení ve věci stavby reklamního zařízení 
na pozemku č. 1346/7 v k. ú. Valeč. S dotazy, kdy a případně zda vůbec bylo povolení vydáno, bude 
nezbytné obrátit se na příslušný stavební úřad, tj. stavební úřad Žlutice. Tomu by pak měl být případně 
směřován také podnět k zahájení řízení o odstranění stavby a řešení všech staveb reklam umístěných 
bez povolení.

Je také otázkou, o jakou plochu  reklamního  zařízení se v daném případě jedná, z doložených obrázků 
to není úplně znatelné a nelze tak jednoznačně konstatovat, zda bude dána působnost stavebního 
úřadu. To vše by měl ale zodpovědět prvoinstanční stavební úřad, tj. Městský úřad Žlutice. 

S pozdravem

             




