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"

Váš dopis: Eurobliboard CZ s.r.o.

Spisová značka: sz MeUPB 25386/2021/OSH IČO: 08384754
Číslo jednací: MeUPB 25386/2021 Kurzova 2222/16

Datum: 04.032021 155 00 Praha 5 - Stodůlky
Vyřizuje: Simona Zd'ánská

E—man: simonazdanska©pribram.eu
Teíefon: 318 402 525

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, poskytnutá Odborem

silničního hospodářství MěU Příbram žadateli:

E_urobilboard CZ s.r.o.
ICO: 08384754
Kurzova 2222/16

155 00 Praha 5 - Stodůlky

Část a)
Kdy, komu ajaká výzva byla zaslána k odstranění reklamního zařízení, umístěného na pozemku parc. č.
4266/6 k.ú. Příbram

Přiložena kopie vydané výzvy.

Část b)
Zádost o Informaci, zde bylo vykonáno měření před odstraněním reklamního zařízení.

Přiloženy kopie úředních záznamů o měření vzdálenosti reklamního zařízení.

(_Éást c)
Zádost o informaci o možnosti vyzvednutí reklamního zařízení

Další nakládání s odstraněným reklamním zařízením je popsáno ve výzvě k odstranění (přiložena kopie)

„otisk úředního razítka“

(elektronicky podepsáno)

Ing. Simona Žďánská
Odbor silničního hospodářství
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M ESTS KY U RAD PR | BRAM \ Samostatné oddělení silničního hospodářství
n

vas dopis: Neznámý vlastník reklamního zařízení

Spisová značka:

Číslo jednací: MeUPB 09404/2020/SOSH/2d
Datum: 27.01.2020

Vyřizuje: lng. Simona Žďánská
E-mail: simona.zdanska©pribram.eu

Telefon: 318 402 525

' rv
Ý Z V A

: v » .

„ ,
K ODSTRANENI REKLAMNIHO ZARIZENI

ZRIZENÉHO A PROVOZOVANÉHO V OQHRANNEM EASMQ SILNICE |||. TŘÍDY

BEZ POVOLENI SILNIČNIHO SPRAVNIHO URADU

Městský úřad Příbram. Samostatné oddělení silničního hospodářství, podle 5 40 odst. 4 písm, a) a b)
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „ zákon o pozemních

komunikacích“), jako věcně a místně příslušný, tímto ve smyslu ust. š 31 odst. 9 zákona o pozemních
komunikacích vyzývá k odstranění reklamního zařizení
vlastníka tohoto reklamního zařízení umístěného v ochranném pásmu silnice č. |||/1912, ulice Brodská,
Příbram.
Poloha a popis reklamního zařízení: pozemek parc. č. 4266/6, k. ú. Příbram, jehož vlastníkem je dle

katastru nemovitostí Město Příbram, IČ: 00243132, Tyršova 108, 261 01 Příbram, Reklamní zařízení je
oboustranné, umístěné na ocelové konstrukci.
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Výše uvedené reklamní zařízení je povinen její vlastník, ve smyslu ustanovení 5 31 odst. 9 zákona

o pozemních komunikacích odstranit neprodleně.

Po marném uplynutí lhůty deseti dnů ode dne zveřejnění výzvy silniční správní úřad v souladu s ust. š 31

odst. 10 zákona o pozemních komunikacích rektamní zařízení zakryje a následně zajistí odstranění a
likvidaci reklamního zařízení na náklady vlastníka dotčené nemovitosti, na které je rekiamní zařízení

umístěno. Odstranění reklamního zařízení a jeho likvidace budou provedeny bez ohledu na skutečnost,
zda reklamní zařízení bylo povoleno stavební úřadem.

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘ(ERAM —Tyršnva 1034 26119 Příbrami T: 318 402 211 - E:e»podate|na©pnbram„eu
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Upozornění
Nebudou-li reklamní zařízení odstraněna ve stanovené lhůtě, zajistí ve smyslu ust. & 31 odst. 9 zákona o

pozemních komunikacích zdejší silniční správní úřad na náklady vlastnika reklamního zařízení zakrytí
a následně odstranění a !ikvidaci reklamních zařízení.
Vlastník pozemku je ve smyslu ust. 5 31 odst. 6 zákona o pozemnich komunikacích ve veřejném
zájmu oprávněn na své nemovitosti umístit pouze reklamní zařízení, které bylo povoleno
příslušným silničním správním úřadem.
Vlastník nemovitosti, na které je zřízeno a provozováno reklamní zařízení bez povolení podle odstavce

1, je ve smyslu ust. $ 31 odst. 11 zákona o pozemních komunikacích povinen umožnit na nezbytnou
dobu a v nezbytné míře vstup na svoji nemovitost za účelem zakrytí reklamy a za účelem odstranění a
likvidace tohoto reklamního zařízení .
Ve smyslu ust. & 42b odst, 1 písm. e) zákona o pozemních komunikacích se právnická osoba nebo

podnikající fyzická osoba dopouští přestupku tím, že v rozporu s š 31 zřizuje nebo provozuje reklamní
zařízení v silničním ochranném pásmu bez povolení podle 5 31 odst. 1 nebo nedodrží podmínky tohoto

povolení, Za přestupek lze uložit pokutu ve výši až 300 000,— Kč.
Ve smyslu ust. & 42b odst, 1 písm. d) zákona o pozemních komunikacích se právnická osoba dopouští
přestupku tím, že odstraní nebo poškodí zakrytí reklamy, která byla umístěna bez povolení v silničním
ochranném pásmu silnice. Za přestupek lze uložit pokutu ve výši až 300 000,- Kč.
Ve smyslu ust. š 42b odst, 4 zákona o pozemních komunikacích právnická nebo podnikající fyzická
osoba se jako vlastník nemovitosti v silničním ochranném pásmu dopustí přestupku tím. že na takové
nemovitosti strpí umístění reklamního zařízení bez povoiení silničního správního úřadu. Za přestupek lze
uložit pokutu ve výši až 200 000,- Kč.

(otisk úředního razítka)

lng. Simona Žďánská, v. r.
referent Samostatného oddělení silničního hospodářství

Uředgí deska,
Městského uradu Pribram:

Vyvěšeno dne: 28 'N ZUZU Podpis:

Sejmuto dne: 1 3_ UŽ. 2020 POdDÍS=

Výzva bude zveřejněna na úřední desce po dobu 15 dnů a rovněž bude zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přistup.
Vyvěšeno: Sejmuto:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí výzvy

Obdrží:
Vlastník reklamního zařízení: subjekt Dónde Estamos Corporation (nenalezen v registru ekonomických
subjektů), e-mail: dondeestamoscorp©gmail.com
Město Příbram, Tyršova 108, 26101 Příbram — vlastník pozemku
Eurobillboard CZ s.r.o., Kurzova 2222/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 08384754 — společnost
nabízející reklamní plochy výše uvedených reklamních zařízení k pronájmu

S žádostí o zveřejnění dokumentu na úřední desce a elektronické úřední desce a o zpětné zaslání
dokumentu s vyznačením data vyvěšení a sejmutí:
Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 26101 Příbram
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M ESTS KY U RAD PR Í B RAM ] Samostatné oddělení s:!ničního hospodářství
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vas dopis:
Spisová značka

Číslo jednací
Datum 24 12020

Vyřizuje (ng. Simona Žďánská
E-mail' simonazdanska©pnbram.eu
Telelon: 318 402 525

ÚŘEDNÍ ZÁZNAM: měření vzdálenosti reklamního zařízení

Přítomni:

Technické služby města Příbrami, p.o , p. Andrle
MěU, OSH. Zďánská

(
Za viastníka pozemku parc.č. 4266/6, k. ú. Příbram, Ing. Dagmar Kesslová — Odbor majetkoprávní MěU
Příbram.

Průběh jednáni:
Za pomoci měřicího kolečka byla změřena vzdálenost od osy komunikace k patě reklamního zařízení.

Naměřená vzdálenost: 13/3'5m
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Zapsala: Simona Zd'anska'
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v vas doprs

Spisová značka

Číslo jednad
Datum“ 17.02 2021

Vyřizuje lng. Simona Žďánska

E-mall. Simona zdanska©pnbrameu

Telefon. 318 402 525

ÚŘEDNÍ ZÁZNAM: měření vzdálenosti reklamního zařizení

Přítomni:

Technické služby města Příbrami, p.o„ p. Andrle

MěU, OSH„ Zďánská

Za vlastníka pozemku parc.č. 4256/6, k. ú. Příbram, Ing. Dagmar Kesslová — Odbor majetkoprávní MěÚ

Příbram.

Průběh jednáni:
Za pomoci měřícího kolečka byla změřena vzdálenost od osy komunikace k patě reklamního zařízení.

Naměřená vzdálenost: H„ „Cim
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Zapsala: Simona Žd'anská


