
 

Magistrát města České Budějovice 

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

 
Reklamní LED panel na střeše objektu Husova 

 

 

Které dokumenty a kterých orgánů a organizací byly podkladem pro vydání územního souhlasu s 

umístěním stavby pro reklamní LED panel na střechu objektu Husova třída čp. 1373/13 dne 25. 5. 

2011 pod zn. SÚ/4629/2011? 

 

K vydání územního souhlasu byla předložena projektová dokumentace, která obsahovala 

technickou zprávu a statický posudek, včetně dopravně-bezpečnostního posouzení. Výsledkem 

posudku bylo zjištění, že navrhovaný LED panel nepředstavuje pro bezpečnost silničního provozu 

další, resp. zvýšené riziko. Žádný dotčený orgán se k posouzení projektové dokumentace 

nevyjadřoval (z hlediska posuzování dané záležitosti dotčený orgán nebyl žádný).  

 

 

Kopie dokumentů, které stanovily limity svítivosti a způsob provozu reklamního LED panelu na 

uvedené adrese. 

 

K tomuto bodu povinný subjekt informace, resp. kopie požadovaných dokumentů poskytnout 

nemohl a to s ohledem na skutečnost, že žádné obdobné dokumenty neměl příslušný stavební úřad k 

dispozici. Žádné podmínky provozu nebyly stavebním úřadem stanoveny. 

Povinný subjekt žádost částečně odmítá s ohledem na ustanovení § 15 InfZ, když o této skutečnosti 

je vydáno samostatné rozhodnutí. 

 

Odůvodnění: 

Kopie dokumentů, která žadatelka požadovala ve své žádosti, nebylo možné žadatelce poskytnout, 

neboť povinný subjekt těmito dokumenty nedisponuje.  

Podle § 2 odst. 1 InfZ je povinný subjekt povinen poskytovat informace, které se vztahují k jeho 

působnosti. Informacemi vztahujícími se k jeho působnosti je třeba rozumět všechny informace, 

které povinné subjekty mají nebo by měly mít, a které v tomto smyslu u povinného subjektu leží. 

Povinnost povinného subjektu se tedy nevztahuje na informace, které by musel nově vytvořit. Je-li 

požadováno poskytnutí takových informací, má povinný subjekt postupovat dle ustanovení § 15 

InfZ, tj. vydat rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popř. rozhodnutí o odmítnutí části žádosti. 

 

 

Sdělení, jakými způsoby a s jakými výsledky byl ověřen provoz reklamního LED panelu na uvedené 

adrese před vydáním souhlasu s provedením ohlášené stavby dne 20. 06. 2011 zn. SÚ/5463/2011. 

 

Reklamní LED panel byl instalován až po vydání všech potřebných povolení a jeho provoz byl 

řešen až na základě připomínek občanů.  

 

 

Sdělení, zda odborné podklady a stanoviska pro výše uvedená rozhodnutí hodnotily vliv světelného 

znečištění u bytů občanské výstavby v okolí a dosahu instalace reklamního LED panelu z uvedené 

adresy. 

 

Vliv světelného znečištění u bytů občanské výstavby v okolí a dosahu instalace reklamního LED 

panelu stavební úřad neřešil. 


