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Doplnění informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
 
 Stavební úřad MěÚ Hustopeče obdržel žádost Mgr. Radima Kostlivého, nar. 4.8.1989, Pertoldova 
3382/43, 143 00 Praha 12, o poskytnutí informace dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, která byla odeslána e-mailem dne 27.6.2016.  

Jedná se o reklamní zařízení – orlice Mattoni na 24,5 km dálnice D2, které se nachází na pozemku 
parcelní číslo 4536/68, v katastrálním území Hustopeče u Brna.  

 

Městský úřad Hustopeče, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c), 
zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon"), sděluje k údajům z podnětu k zahájení řízení o odstranění stavby následující: 
 
K Vámi podanému podnětu upřesňujeme: 

− … jelikož se tato stavba nachází též v silničním ochranném pásmu, potřebuje dle § 31 zákona č. 13/1997 Sb. o 
pozemních komunikacích, taktéž souhlas příslušného silničního správního úřadu (v tomto případě Min. dopravy).

 – Dle stanoviska Ministerstvo dopravy a spojů ČR se všechna místa (uvedená v žádosti – 55 ks) 
podél dálnic a rychlostních silnic, nacházejí vně ochranných pásem těchto dálnic.  
 

− … stavba Orlice se nachází na pozemku, jehož druhem je orná půda, tedy spadá pod přísnější ochranný režim, tedy 
pod ochranu ZPF. Ze zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, vyplývá, že před jakýmkoliv stavebním záměrem je 
nutné, aby došlo k vynětí takové půdy ze ZPF.        

 – Ve vyjádření Okresního úřadu Břeclav – referátu životního prostředí se konstatuje, že nemá 
k zamýšlené stavbě z hlediska ochrany přírody a krajiny žádných připomínek a souhlasí s její realizací.
 – Orgán ochrany ZPF byl součástí referátu životního prostředí Okresního úřadu Břeclav, který, jak je 
výše uvedeno konstatuje, že nemá k zamýšlené stavbě žádných připomínek a souhlasí s její realizací. 

 

− … usuzuji, že tato stavba Orlice byla provedena bez příslušných povolení vyžadovaných stavebním zákonem…

 – Na „Atypické reklamní zařízení – reklamní plocha Mattoni“ bylo vydáno „Sdělení k ohlášení drobné 
stavby – dočasné“, dne 5.10.1998. Dle doložené nájemní smlouvy do 3.9.2008. 

 

− Stavbou bez příslušných povolení se vlastník taktéž dopustil správního deliktu dle § 180 odst. 1 písm. a) stavebního 
zákona,…            

 – Nedopustil, viz výše. 
 

Na základě výše uvedených údajů konstatujeme, že se tedy nejedná o stavbu nepovolenou. Pouze 
skončila její dočasnost, která nebyla v daném termínu změněna na stavbu trvalou.  

V současné době prověřuje stavební úřad vlastnictví výše uvedené stavby (dle výpisu z KN je znám 
pouze vlastník pozemku). Poté bude možné vést řízení se známými účastníky řízení. 

 
  
 

 
 
 
 
 
Ing. Vondráčková Růžena  
vedoucí stavebního úřadu MěÚ Hustopeče 
 

Otisk razítka 


