KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Číslo jednací: KUJI 78338/2010, ODSH 1180/2010-Ma/RP

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
VÝZVA K ODSTRANĚNÍ NEPOVOLENÉHO REKLAMNÍHO
ZAŘÍZENÍ
Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství jako příslušný silniční
správní úřad ve věcech silnic I. třídy dle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních
komunikacích“) ve smyslu § 25 odst. 11 zákona o pozemních komunikacích
vyzývá
vlastníka nepovoleného reklamního zařízení umístěného na tělese silnice I/23 v km 61,100
vpravo ve směru staničení před křižovatkou silnice I/23 se silnicí II/406 (směr Dačice – viz
přiložené foto, které je přílohou této výzvy), a to bez povolení Krajského úřadu kraje Vysočina,
Odboru dopravy a silničního hospodářství, aby toto reklamní zařízení odstranil do 10 dnů ode
dne zveřejnění této výzvy na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina a Městského úřadu
Telč. Po marném uplynutí lhůty deseti dnů ode dne zveřejnění výzvy silniční správní úřad do 15
pracovních dnů reklamní zařízení zakryje a následně zajistí jeho odstranění a likvidaci na
náklady vlastníka dotčené nemovitosti, na které je reklamní zařízení umístěno.
Odstranění reklamy a její likvidace bude provedeno bez ohledu na skutečnost, zda reklamní
zařízení bylo povoleno stavebním úřadem.
Současně upozorňujeme vlastníka nepovoleného reklamního zařízení, že mu dle ustanovení §
42a odst. 1 písm. e) zákona o pozemních komunikacích nebo dle § 42b odst. 1 písm.e) zákona
o pozemních komunikacích za toto porušení právních předpisů hrozí uložení pokuty až do výše
300.000,- Kč.
Na toto řízení se ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 zákona o pozemních komunikací nevztahují
obecné předpisy o správním řízení.
Proti této výzvě se nelze odvolat.
V Jihlavě dne: 18. 10. 2010

Ing. Jiří Macura
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství

Tato výzva musí být vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Telč a Krajského úřadu kraje
Vysočina po dobu 10 dnů.

Vyvěšeno dne…………………

Sejmuto dne…………………

Razítko, podpis

Vrátit potvrzení zdejšímu odboru!

Obdrží na doručenku:
Městský úřad Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč

Na vědomí:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava
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