
                                             
  

                                                                      

Městský úřad Ostrov tajemnice   
  

  
        

                                                                                                       V Ostrově dne 19. 9. 2022  

                                                                               č. j. 49421/16/22 

                                                                                      

Vážený pane, 

  

Vaše žádost ze dne 6. 9. 2022, č. j.  49421/16/22 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, byla odborem kanceláře starosty a vnitřní správy zaregistrována a 

předána k vyřízení odboru majetku města a dopravně správnímu. 

 

Sdělení  OMM 

 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 

Zábradlí je umístěno na pozemku p. č. 2669/2, k. ú. Ostrov nad Ohří                                                          

Schváleno Usn. RM č. 697/2022 ze dne 29.08.2022 

Pronájem zábradlí na pozemku p. č. 2669/2 a 2898/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří, k umístění 

reklamních bannerů ve volební kampani 2022  

usnesení č. 697/2022 

RM schvaluje jednorázový pronájem zábradlí na pozemku p. č. 2669/2 a na pozemku p. č. 2898/1, 

vše v k. ú. Ostrov nad Ohří, pro umístění reklamních bannerů o velikosti max. 1 x 2 m, politickým 

stranám, politickým hnutím nebo koalicím, jejich kandidátům nebo nezávislým kandidátům, jejichž 

kandidátní listiny byly zaregistrovány k Volbám do Senátu a obecních zastupitelstev 2022, za 

nájemné 100 Kč plus DPH/m2/týden. 

 

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 

Schváleno Usn. RM č. 403/2022 ze dne 23.05.2022 

Pronájem sloupů veřejného osvětlení v majetku města Ostrov v intravilánu města Ostrov a 

jeho přilehlých místních částech, pronájem zábradlí na pozemku p. č. 2898/3 v k. ú. Ostrov nad 

Ohří a podnájem výkladců náležejících prostorům určených k podnikání v majetku města 

Ostrov, k umístění reklamních bannerů ve volební kampani 2022  

usnesení č. 403/2022  



RM schvaluje jednorázový pronájem zábradlí na pozemku p. č. 2898/3 v k. ú. Ostrov nad Ohří, pro 

umístění reklamních bannerů o velikosti max. 1 x 2 m, politickým stranám, politickým hnutím nebo 

koalicím, jejich kandidátům nebo nezávislým kandidátům, jejichž kandidátní listiny byly 

zaregistrovány k Volbám do Senátu a obecních zastupitelstev 2022, za nájemné 100 Kč plus 

DPH/m2/týden. 

 

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 

Schváleno Usn. RM č. 697/2022 ze dne 29.08.2022 

Pronájem zábradlí na pozemku p. č. 2669/2 a 2898/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří, k umístění 

reklamních bannerů ve volební kampani 2022  

usnesení č. 697/2022 

RM schvaluje jednorázový pronájem zábradlí na pozemku p. č. 2669/2 a na pozemku p. č. 2898/1, 

vše v k. ú. Ostrov nad Ohří, pro umístění reklamních bannerů o velikosti max. 1 x 2 m, politickým 

stranám, politickým hnutím nebo koalicím, jejich kandidátům nebo nezávislým kandidátům, jejichž 

kandidátní listiny byly zaregistrovány k Volbám do Senátu a obecních zastupitelstev 2022, za 

nájemné 100 Kč plus DPH/m2/týden. 

 

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 

Schváleno Usn. RM č. 606/2022 ze dne 01.08.2022 

Pronájem zábradlí na pozemku p. č. 224/91 a na pozemku p. č. 224/29, vše v k. ú. Ostrov nad 

Ohří, k umístění reklamních bannerů ve volební kampani 2022  

usnesení č. 606/2022 

RM schvaluje jednorázový pronájem zábradlí na pozemku p. č. 224/91 a na pozemku p. č. 224/29, 

vše v k. ú. Ostrov nad Ohří, pro umístění reklamních bannerů o velikosti max. 1 x 2 m, politickým 

stranám, politickým hnutím nebo koalicím, jejich kandidátům nebo nezávislým kandidátům, jejichž 

kandidátní listiny byly zaregistrovány k Volbám do Senátu a obecních zastupitelstev 2022, za 

nájemné 100 Kč plus DPH/m2/týden. 

Ke všem zmíněným bannerům byly uzavřeny platné nájemní smlouvy. 

 

 

Sdělení odboru dopravně právního 

Městský úřad Ostrov, odbor dopravně správní, sděluje k jednotlivým bodům žádosti o informace, 

podané fyzickou osobou Ing. arch. Vít Jurica následující: 

1. Na reklamní zařízení uvedené pod písmenem a) – e) nebylo vydáno povolení podle zákona č. 

13/1997Sb., o pozemních komunikacích. 

2. Viz bod 1 

3. Viz bod 1 

 



Městský úřad Ostrov odbor dopravně správní, jako příslušný silniční správní úřad, provedl dne 9. 9. 

2022 státní odborný dozor podle zákona o pozemních komunikacích, zaměřený na umístění 

reklamních zařízení uvedených pod písmeny a) až e).  

 

Část podání týkající se reklamního zařízení umístěného pod bodem f) byla dne 14. 9. 2022 

postoupena Krajskému úřadu Karlovarského kraje, který vykonává působnost silničního správního 

úřadu na silnicích I. třídy. 

 

 

 

S pozdravem  

  

                                   

                                                                                                Ing. Jana Punčochářová  
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