
Město Ostrov  
Jáchymovská 1  
363 01 Ostrov  

  
Vážení,  
s odvoláním na zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím bych Vás tímto rád 
požádal o informace týkající se následujících reklamních poutačů umístěných na zařízení 
místní komunikace:  

a) reklamní zařízení na zábradlí místní komunikace na p.p.č. 2503/8, k.ú. Ostrov 
(křižovatka ulic Jáchymovská - Hroznětínská), ke dni 5.9.2022 umístěno celkem 5 ks 
reklamních zařízení  

fotodokumentace ze dne 5.9.2022  
  
b) reklamní zařízení na zábradlí místní komunikace na p.p.č. 2898/3, k.ú. Ostrov 
(světelná křižovatka ulic Jáchymovská – Hlavní třída), ke dni 5.9.2022 umístěno 
celkem 14 ks reklamních zařízení  

   
fotodokumentace ze dne 5.9.2022  

  
c) reklamní zařízení na zábradlí místní komunikace na p.p.č. 2898/1, k.ú. Ostrov 
(kruhový objezd - křižovatka ulic Jungmanova – Hlavní třída), ke dni 5.9.2022 
umístěno celkem 1 ks reklamního zařízení  

 fotodokumentace ze dne 5.9.2022  



  
d) reklamní zařízení na zábradlí místní komunikace na p.p.č. 224/29, k.ú. Ostrov 
(kruhový objezd - křižovatka ulic S.KNeumana– Hlavní třída), ke dni 5.9.2022 
umístěno celkem 2 ks reklamního zařízení a  
reklamní zařízení na zábradlí místní komunikace na p.p.č. 224/91, k.ú. Ostrov (kruhový 
objezd - křižovatka ulic S.KNeumana– Hlavní třída), ke dni 5.9.2022 umístěno celkem 
3 ks reklamního zařízení   

 fotodokumentace ze dne 5.9.2022  
  
e) reklamní zařízení na dopravní značce na p.p.č. 784/1, k.ú. Ostrov (křižovatka 
ulic U Nemocnice – Borecká), ke dni 5.9.2022 umístěno celkem 1 ks reklamního 
zařízení   

 fotodokumentace ze dne 5.9.2022  
  

f) reklamní zařízení na zábradlí místní komunikace na p.p.č. 375/2, k.ú. Horní 
Žďár u Ostrova (Hlavní silnice HORNÍ Žďár), ke dni 5.9.2022 umístěno celkem 2 ks 
reklamního zařízení   

 fotodokumentace ze dne 5.9.2022  
  
Pozn.: Všechny výše uvedené pozemky jsou v majetku Města Ostrov.  

  
1. Kdy a na základě jakého povolení bylo schváleno umístění výše zmíněných 

reklamních zařízení?  
  



2. Kdy bylo vydáno povolení ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací silničním 
správním úřadem u výše zmíněných reklamních zařízeních? Především s ohledem na 
Zákon o pozemních komunikacích 13/1997 Sb. § 25, odstavce 1, kdy: K užívání dálnic, 

silnic a místních komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro 

které jsou určeny (dále jen "zvláštní užívání"), je třeba povolení příslušného silničního 

správního úřadu vydaného s předchozím souhlasem vlastníka dotčené pozemní 

komunikace, a může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního 

provozu, také s předchozím souhlasem Ministerstva vnitra, jde-li o dálnici, v ostatních 

případech se souhlasem Policie České republiky.   
  Dále kde dle § 19, odstavce 2 stejného zákona: Dálnice, silnice, místní komunikace, 

jejich součásti a příslušenství a veřejně přístupné účelové komunikace s vozovkou je zakázáno 

znečišťovat nebo poškozovat; veřejně přístupné účelové komunikace bez vozovky je zakázáno 

poškozovat takovým způsobem, že se tím znemožní jejich obecné užívání. Na dálnicích, 

silnicích a místních komunikacích je dále zakázáno a) neoprávněně odstraňovat, zakrývat, 

přemísťovat, osazovat nebo pozměňovat dopravní značky a dopravní zařízení, anebo na těchto 

věcech cokoliv umísťovat,…  

  A dále kde dle § 12, odstavce 1 stejného zákona: Součástmi dálnice, silnice a místní 

komunikace jsou: … d) svislé dopravní značky, zábradlí, odrazníky, svodidla, pružidla, 

směrové sloupky, dopravní knoflíky, staničníky, mezníky, vodorovná dopravní značení, 

dopravní ostrůvky, odrazné a vodicí proužky a zpomalovací prahy, …  
    
  
3. Kdy povolení uvedená v bodu 1 a 2 vyprší?  
  
Pokud stavba pro reklamu platné povolení uvedená v bodu 1 a 2 nemá, podávám tímto  

podnět k zahájení řízení o odstranění stavby – reklamního zařízení, především s 

ohledem  na legislativu uvedenou v bodu 2.  
  
V souladu s § 42 správního řádu do 30 dnů mě, prosím, informujte, zda bylo řízení zahájeno, 
případně jak ve věci dále postupujete.  
  
Povinný subjekt: Městský úřad Ostrov  
  
Děkuji,  
Ing. arch. V. J. 
Boží Dar  
  
  


