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VEŘEJNÁ    VYHLÁŠKA 

Výzva k odstranění reklamního zařízení 
 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství podle § 40 odst. 3 písm. d) 
zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 
o pozemních komunikacích) pověřený výkonem působnosti silničního správního úřadu ve věcech 
silnic I. třídy s  výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy, zjistil provozování  
reklamního zařízení bez pravomocného povolení silničního správního úřadu podle § 31 
odst. zákona o pozemních komunikacích, umístěného v silničním ochranném pásmu 
silnice I/50 na pozemku parc. č. 558/23 v katastrálním území Zlechov, který je ve vlastnictví 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na  Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390. Reklamní 
zařízení a pozemek jsou patrny z přiložených fotografií.    

Podle ustanovení § 31 odst. 9 a 10 zákona o pozemních komunikacích Krajský úřad Zlínského 
kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství                 

 
v y z ý v á  

 
vlastníka reklamního zařízení umístěného a provozovaného  

v silničním ochranném pásmu silnice I/50 (staničení cca 55,120km) na pozemku  
   parc. č. 558/23 v katastrálním území Zlechov bez povolení silničního správního úřadu  

 
k jeho neprodlenému odstranění. 

 
 
V případě marného uplynutí lhůty 10 dnů ode dne zveřejnění výzvy bude v souladu 
s ustanovením § 31 odst. 10 zákona o pozemních komunikacích silničním správním úřadem 
reklama zakryta a následně bude zajištěno odstranění a likvidace reklamního zařízení na 
náklady vlastníka dotčené nemovitosti, na které je reklamní zařízení neoprávněně umístěno. 
Odstranění reklamy a její likvidace bude provedeno bez ohledu na skutečnost, zda reklamní 
zařízení bylo povoleno stavebním úřadem.  
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Odůvodnění: 
 
 
Ke zřízení a provozování reklamního zařízení v silničním ochranném pásmu je nutné povolení 
příslušného silničního správního úřadu dle ustanovení § 31 odst. 1 zákona o pozemních 
komunikacích. Zákonem 196/2012 Sb. ze dne 4. května 2012 byl novelizován zákon o pozemních 
komunikacích, kde ve vybraných ustanoveních novel, v článku II zákona č. 196/2012, je 
v jednotlivých bodech uvedeno, že: 
 
 
2. Reklamní zařízení, jehož zřízení a provozování na dálnici, silnici I. třídy nebo jejich silničním 
pomocném pozemku nebo v silničním ochranném pásmu dálnice a silnice I. třídy bylo silničním 
správním úřadem povoleno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, lze nadále provozovat za 
splnění podmínek uvedených v povolení do zániku tohoto povolení, nejdéle však 5 let ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona. 
  
 
3. Vlastník reklamního zařízení uvedeného v bodě 2, jestliže mu nebylo vydáno povolení podle 
zákona č. 13/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je po ukončení 
doby, po kterou lze podle bodu 2 reklamní zařízení dále provozovat, povinen reklamní zařízení 
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů, odstranit. Neodstraní-li vlastník 
reklamní zařízení ve stanovené lhůtě, postupuje se podle § 25 odst. 10 a 11 nebo § 31 odst. 9 až 
11 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 
 
 
Ačkoliv reklamní zařízení umístěné v silničním ochranném pásmu silnice I/50 na pozemku parc. 
č. 558/23 v katastrálním území Zlechov mohlo být v minulosti řádně povoleno, je v současné době 
dle výše uvedeného zákona č. 196/2012 Sb. provozováno bez povolení silničního správního 
úřadu. Podle ustanovení § 31 odst. 9 zákona o pozemních komunikacích, je povinností silničního 
správního úřadu vyzvat vlastníka reklamního zařízení k jeho odstranění. Prvotní snahou 
Krajského úřadu Zlínského kraje bylo zjistit vlastníka reklamního zařízení umístěného a 
provozovaného bez povolení silničního správního úřadu. Vzhledem ke skutečnosti, že na 
reklamním zařízení není označen jeho vlastník, kterého se nepodařilo Krajskému úřadu Zlínského 
kraje zjistit, zveřejňuje silniční správní úřad výzvu k odstranění reklamního zařízení veřejnou 
vyhláškou dle ustanovení § 31 odst. 10 zákona o pozemních komunikacích. Doručení veřejnou 
vyhláškou bude provedeno tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Krajského úřadu 
Zlínského kraje, v místě obvyklém a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. Po marném uplynutí lhůty deseti dnů ode dne zveřejnění výzvy je silniční správní úřad 
povinen reklamu do 15 pracovních dnů zakrýt a následně zajistit odstranění a likvidaci 
reklamního zařízení na náklady vlastníka dotčené nemovitosti, na které je reklamní zařízení 
umístěno. Odstranění reklamního zařízení a jeho likvidace bude provedeno bez ohledu na 
skutečnost, zda reklamní zařízení bylo povoleno stavebním úřadem. 
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Upozornění: 

 
Fyzická osoba se dopustí přestupku podle § 42a odst. 1 písm. e) zákona o pozemních 
komunikacích a právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku podle § 42b odst. 
1 písm. e) zákona o pozemních komunikacích tím, že v rozporu s § 31 zřizuje nebo provozuje 
reklamní zařízení v silničním ochranném pásmu bez povolení podle § 31 odst. 1 nebo nedodrží 
podmínky tohoto povolení. Za toto porušení zákona o pozemních komunikacích lze uložit pokutu 
až do výše 300.000,- Kč. 
 
Fyzická osoba se dopustí přestupku podle § 42a odst. 1 písm. d) zákona o pozemních 
komunikacích a právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku podle § 42b odst. 
1 písm. d) zákona o pozemních komunikacích tím, že odstraní nebo poškodí zakrytí reklamy. Za 
toto porušení zákona o pozemních komunikacích lze uložit pokutu až do výše 300.000,- Kč. 
 
Fyzická osoba se jako vlastník nemovitosti v silničním ochranném pásmu dopustí přestupku podle 
§ 42a odst. 6 zákona o pozemních komunikacích a právnická nebo podnikající fyzická osoba se 
jako vlastník nemovitosti v silničním ochranném pásmu dopustí přestupku podle § 42b odst. 4 
zákona o pozemních komunikacích tím, že na takové nemovitosti strpí umístění reklamního 
zařízení bez povolení silničního správního úřadu. Za toto porušení zákona o pozemních 
komunikacích lze uložit pokutu až do výše 200.000,- Kč 
 
 
 

 
 
    Ing. Hana Vaňková 

    BESIP a státní správa na oddělení silničního hospodářství    

 

    Přílohy: 

    Foto reklamního zařízení – 2x (nedílná součást této výzvy) 

 

    Rozdělovník (datová schránka): 

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č. p. 56, 145 05 Praha 4, zastoupené: správa Zlín, 
Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín, IČO: 65993390, vlastník pozemku 

2. Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, odbor služby dopravní policie, J. A. Bati č. p. 5637, 
760 01 Zlín, DI UH 

3. Obec Zlechov, Zlechov 540, 687 10 Zlechov, IČO: 00291609, k vyvěšení na úřední desce 
 

 

      Vyvěšeno dne:   27.01.2023   ………                         Sejmuto dne:………… 
 
                                   razítko a podpis oprávněné osoby         razítko a podpis oprávněné osoby 
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Příloha: 
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