KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

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

Číslo jednací: KUJI 30290/2016 Sp. Zn. ODSH 494/2016-Há/RZ

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 s výjimkou věci, ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy
dle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“)
vyzývá
podle ustanovení § 31 odst. 10 zákona o pozemních komunikacích neznámého vlastníka,
k odstranění nepovoleného reklamního zařízení, zřízeného resp. provozovaného v silničním
ochranném pásmu silnice I/34:
−

oboustranný reklamní panel, u čerpací stanice PHM, vpravo ve směru od Nového
Ranska, na pozemku p.č. 342/187 v k.ú. Ždírec nad Doubravou (viz příloha, která je
nedílnou součástí této výzvy).

Jedná se o reklamní zařízení, které je bez povolení příslušného silničního správního úřadu
zřízeno a provozováno v silničním ochranném pásmu silnice I/34
V Jihlavě dne: 6. 4. 2016
Otisk úředního razítka
Iveta Hájková
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství
Poučení
1. Dle § 31 odst. 10 zákona o pozemních komunikacích jestliže nemůže příslušný silniční
správní úřad zjistit vlastníka reklamního zařízení zřizovaného nebo provozovaného bez
povolení, zveřejní výzvu k odstranění reklamního zařízení způsobem v místě obvyklým a
po marném uplynutí lhůty 10 dnů ode dne zveřejnění výzvy je povinen reklamu do 15
pracovních dnů zakrýt a následně zajistit odstranění a likvidaci reklamního zařízení na
náklady vlastníka dotčené nemovitosti, na které je reklamní zařízení umístěno.
2. Odstranění reklamního zařízení a jeho likvidace bude dle § 31 odst. 10 zákona o
pozemních komunikacích provedeno bez ohledu na skutečnost, zda reklamní zařízení
bylo povoleno stavebním úřadem
3. Fyzická osoba se dle § 42a odst. 6 zákona o pozemních komunikacích jako vlastník
nemovitosti v silničním ochranném pásmu dopustí přestupku tím, že na takové

nemovitosti strpí umístění reklamního zařízení bez povolení silničního správního úřadu.
Za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 200 000 Kč.
Tato výzva musí být vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Ždírec nad Doubravou a
Krajského úřadu Kraje Vysočina po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ................................

Sejmuto dne: .................................

Razítko, podpis

Po vyvěšení na úřední desce prosíme o vrácení zpět na Krajský úřad Kraje Vysočina,
Odbor dopravy a silničního hospodářství.

Příloha:
Vyobrazení nepovoleného oboustranného reklamního zařízení
Obdrží:
Městský úřad Ždírec nad Doubravou, Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou
Na vědomí vlastník pozemku:
Ludmila Dohnalová, Zaloňov 4, Zaloňov 551 01
Na vědomí:
Zemědělská a.s. Krucemburk, akciová společnost, Koželužská 385, 582 66 Krucemburk
CONING s.r.o., Víta Nejedlého 1161/1b, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
BIOCID, s.r.o., Praha 5 – Stodůly, Bavorská 856/14, PSČ 155 00
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