Praha:

07.08.2018

Číslo jednací:

104810/2018/KUSK-DOP/Nech

Spisová značka:

SZ_016872/2018/KUSK

Oprávněná úřední osoba:

Eva Nechmačová

Značka:

DOP/Nech
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

VÝZVA
K ODSTRANĚNÍ REKLAMNÍHO ZAŘÍZENÍ
ZŘÍZENÉHO A PROVOZOVANÉHO V OCHRANNÉM PÁSMU SILNICE I. TŘÍDY
BEZ POVOLENÍ SILNIČNÍHO SPRÁVNÍHO ÚŘADU
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech
silnic I. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, dále
jen „zákon o pozemních komunikacích“, ve znění pozdějších předpisů, tímto ve smyslu ust. § 31
odst. 10 zákon o pozemních komunikacích
vyzývá
jemu neznámého vlastníka reklamního zařízení k odstranění reklamního zařízení viz snímek, který
je uveden v příloze.
Reklamní zařízení je umístěno v ochranném pásmu silnice č. I/38 na pozemku p. č. 1615/1 k. ú.
Nová Ves I (okres Kolín), obec Nová Ves I, v km 78,055 staničení silnice č. I/38.
Dle katastru nemovitostí je pozemek p. č. 1615/1 ve vlastnictví České republiky, příslušnost
hospodařit s majetkem státu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ:65993390, Na Pankráci 546/56, 140
00 Praha 4.
Reklamní zařízení je umístěno bez řádného povolení vydaného příslušným silničním správním
úřadem ve smyslu ust. § 31 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích.
Výše uvedené reklamní zařízení včetně nosné konstrukce, na které je umístěno, je povinen její
vlastník
odstranit neprodleně.
Po marném uplynutí lhůty deseti dnů ode dne zveřejnění výzvy silniční správní úřad v souladu
s ust. § 31 odst. 10 zákona o pozemních komunikacích reklamní zařízení zakryje a následně zajistí
odstranění a likvidaci reklamního zařízení na náklady vlastníka dotčené nemovitosti, na které je
reklamní zařízení umístěno. Odstranění reklamního zařízení a jeho likvidace budou provedeny bez
ohledu na skutečnost, zda reklamní zařízení bylo povoleno stavební úřadem.
Zdůvodnění
Vzhledem ke skutečnosti, že se silničnímu správnímu úřadu nepodařilo zjistit vlastníka reklamního
zařízení, neboť na reklamním zařízení není jeho vlastník ani konkrétní zadavatel reklamy označen,
zveřejňuje silniční správní úřad výzvu k odstranění reklamního zařízení veřejnou vyhláškou dle
ust. § 31 odst. 10 zákona o pozemních komunikacích. Doručení veřejnou vyhláškou bude
provedeno tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Středočeského kraje a dále způsobem
v místě obvyklém (na úřední desce obce, v jejímž katastru se reklamní zařízení nachází),
a současně bude výzva zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Zborovská 11

150 21 Praha 5

tel.: 257 280 873

nechmacova@kr-s.cz

www.kr-stredocesky.cz
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Upozornění
Reklamní zařízení, jehož zřízení a provozování na dálnici, silnici I. třídy nebo jejich silničním
pomocném pozemku nebo v silničním ochranném pásmu dálnice a silnice I. třídy bylo silničním
správním úřadem povoleno přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 196/2012 Sb., kterým se mění
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další
zákony, lze dle článku II bod 2. zákona č. 193/2012 Sb., nadále provozovat za splnění podmínek
uvedených v povolení do zániku tohoto povolení, nejdéle však 5 let ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona (zákon nabyl účinnosti 01.09.2012). Dále dle bodu 3 zákona č. 196/2012 Sb.,
vlastník reklamního zařízení uvedeného v bodě 2, jestliže mu nebylo vydáno povolení podle
zákona č. 13/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je po ukončení
doby, po kterou lze podle bodu 2 reklamní zařízení dále provozovat, povinen reklamní zařízení
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů, odstranit.
Vlastník pozemku je ve smyslu ust. § 31 odst. 6 zákona o pozemních komunikacích
ve veřejném zájmu oprávněn na své nemovitosti umístit pouze reklamní zařízení, které bylo
povoleno příslušným silničním správním úřadem.
Vlastník nemovitosti, na které je zřízeno a provozováno reklamní zařízení bez povolení podle
odstavce 1, je ve smyslu ust. § 31 odst. 11 zákona o pozemních komunikacích povinen umožnit
na nezbytnou dobu a v nezbytné míře vstup na svoji nemovitost za účelem zakrytí reklamy
a za účelem odstranění a likvidace tohoto reklamního zařízení.
Ve smyslu ust. § 42b odst. 1 písm. e) zákona o pozemních komunikacích se právnická osoba
dopouští přestupku tím, že v rozporu s § 31 zřizuje nebo provozuje reklamní zařízení v silničním
ochranném pásmu bez povolení podle § 31 odst. 1 nebo nedodrží podmínky tohoto povolení.
Za přestupek lze uložit pokutu ve výši až 300 000,- Kč.
Ve smyslu ust. § 42b odst. 1 písm. d) zákona o pozemních komunikacích se právnická osoba
dopouští přestupku tím, že odstraní nebo poškodí zakrytí reklamy, která byla umístěna bez
povolení v silničním ochranném pásmu silnice. Za přestupek lze uložit pokutu ve výši až 300 000,Kč.
Ve smyslu ust. § 42b odst. 4 zákona o pozemních komunikacích právnická nebo podnikající
fyzická osoba se jako vlastník nemovitosti v silničním ochranném pásmu dopustí přestupku tím, že
na takové nemovitosti strpí umístění reklamního zařízení bez povolení silničního správního úřadu.
Za přestupek lze uložit pokutu ve výši až 200 000,- Kč.
(otisk úředního razítka)
Eva Nechmačová
odborný referent silničního hospodářství

Výzva bude zveřejněna na úřední desce po dobu 15 dnů a rovněž bude zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno:

Sejmuto:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí výzvy.
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Obdrží:
-

do vlastních rukou - vlastník nemovitosti, na které je reklamní zařízení umístěno:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ:65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,
ID DS: zjq4rhz
veřejnou vyhláškou - neznámý vlastník reklamního zařízení

S žádostí o zveřejnění dokumentu na úřední desce a elektronické úřední desce a o zpětné zaslání
dokumentu s vyznačením data vyvěšení a sejmutí:
-

Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Obec Nová Ves I, 280 02 Nová Ves I, ID DS: visbtux

Příloha k č. j.: 104810/2018/KUSK-DOP/Nech – snímek nepovoleného reklamního zařízení,
závada č. 131514

