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Magistrát města Ostravy 

Odbor dopravy 

prokešova náměstí 8 

729 30 Ostrava 

Ve Studénce dne 148.2022 

žádost oinformace podle zákona č. 10611999 Šb. (Zákon o svobodném přístupu k 

informacím) 

Dobrý den, - 

dne 1042022 jsem Vás udal o stanovisko k um.istěni reklamního zařizeni (žádal jsem z titulu 

vlastníka pozemku, vlastní reklamní zařízení chci umístit na svém pozemku; Vaše číslo jednací 

SMO/403984/22/OD/ • žádost byla zamítnuta s odůvodněním, že by „umístění reklamního 

zařízení nebylo bezpečně". 

Byli byste, prosím, tak laskavi:, mohli byste mi zaslat vzorec, podle kterého určujete vliv reklamních 

zařízeni na dopravní nehodovost včetně popisu veličin a hladinu významnosti s odůvodněním její 

mše? 

Stanovisko znemožňuje umístit reklamní zařízeni na pozemku vlastníka, čímž jsou krácena jeho 

vlastnická práva. Byli byste, prosrn, tak laskavi, který právní předpis (včetně paragrafu) umožňuje 

v tomto případě krátit práva vlastníka? 

Předem děkuji. S pozdravem 
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: : Magistrát mČata Ostravy 
: :odbor dopravy 

{ Vaše značka: 
: Ze dne: 

Č. j.: 
Sp. zn.: 

Vyřizuje: 

Telefon: 
Fax: 
E-mall: 

Datum: 

15. 08. 2022 
SMC3/55 5630/22/OD/

S- SMo/52 5 018/22/oT3/2 

25. 08. 2022 

1 Informace podle zákona Č. 106/1999 Sb., osvobodném přístupu k informacím 

odbor dopravy magistrátu města ostravy obdržel dne l5 8.2022 žádost o poskytnutí informace dle zák. Č. 

: .::106/l990 Sb., o svobodném postupu k informacím, ve zněni pozdějších předpisů, ve věci: 

1) zaslání viorce, podle kterého určujeme vliv reklamních zařízeni na dopravní nehodovost včetně 

popisu veličin a hladinu významnosti s odůvodněním její výše; 

2} sdělení právního předpisu (včetně paragrafu), který znemožňuje umístit reklamní zařízení na 

pozemku vlastníka 

. jednotlivým bodům uvádíme: • 

K bodu 1 } sdělujeme: Požadovaný vzorec, který určuje vliv reklamních zařízení na dopravní 

• nehodovost nelze poskytnout, protože neexistuje. 

K bodu 2) sdělujeme: Pro posouzení umístění reklamy je vždy nutné stanovisko anebo vyjádření 
Policie ČR z hlediska znění 78 odst. 6 zákona Č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o silničním 
provozu). 

Silniční správní úřad postupuje v souladu se zákonem Č. 361/ 2000 Sb. o silniční dopravě, 
konkrétně * 78, ale i 124, podpůrným z.k  onem je  zákon Č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Vždy, u každého hodnocení povolení reklamního 
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zařízení, vyhodnocujeme možný negativní dopad, a především dodržujeme zajištění bezpečnosti 

silničního provozu pro všechny účastníky silničního provozu. 

S pozdravem 

po dobu nepřítonn 

. 

Za správnost: 

rozvoje a. organizace dopravy 
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