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Vážený pan  
 

 
Sdělení – poskytnutí informace 
 

Dne 24. 10. 2021 byla městu Rožnov pod Radhoštěm (dále „jen povinný subjekt“) doručena 

prostřednictvím elektronické podatelny žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 

106/1999 Sb.“), následujícího znění: 

„byli byste, prosím, tak laskavi a zaslali mi na výše uvedenou e-mailovou adresu vnitřní 

předpisy, prováděcí předpisy či další dokumenty, které se týkají umísťování reklamních 

zařízení o velikosti nad 8 m2 (billboard rozměr 5,1 m x 2,4 m) u komunikací? 

V případě, kdy žadatelem o povolení umístění reklamního zařízení je vlastník pozemku, na 

kterém reklamní zařízení bude stát (nejedná se o reklamní agenturu, vlastník jej bude užívat 

pro svou potřebu): Na kolik se na vlastníka vztahuje zákon o regulaci reklamy ve smyslu 

umístění reklamního zařízení v ochranném pásmu (reklamní zařízení o velikosti nad 8 m2)? 

Má vlastník pozemku ze zákona nějakou povinnost jednat s odborem dopravy a Policií ČR 

dopravním inspektorátem? Pokud ano, prosím Vás, které právní předpisy to upravují?“ 

Povinný subjekt Vaši Žádost posoudil a v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 

Sb. Vám k jednotlivým bodům poskytuje tyto informace: 

 

 

Zaslání vnitřních předpisů, prováděcích předpisů či dalších dokumentů, které se týkají 

umísťování reklamních zařízení o velikosti nad 8 m2 (billboard rozměr 5,1 m x 2,4 m) u 

komunikací. 
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Umístění reklamních zařízení na pozemních komunikacích popř. silničním ochranném 

pásmu upravuje: 

 Zákon č. 13/1997 Sb., - o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  

 Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů 

Předmětná problematika není ve vnitřních předpisech ani v jiných dokumentech povinného 

subjektu upravena. 

Aktuální znění uvedených předpisů Vám poskytujeme v příloze. 

 

V případě, kdy žadatelem o povolení umístění reklamního zařízení je vlastník pozemku, 

na kterém reklamní zařízení bude stát (nejedná se o reklamní agenturu, vlastník jej 

bude užívat pro svou potřebu): Na kolik se na vlastníka vztahuje zákon o regulaci 

reklamy ve smyslu umístění reklamního zařízení v ochranném pásmu (reklamní 

zařízení o velikosti nad 8 m2)? 

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů definuje v § 1 

odst. 1 předmět své úpravy takto:  

„Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie upravující regulaci reklamy, 

která je nekalou obchodní praktikou, reklamy srovnávací, reklamy na tabákové výrobky, na 

humánní léčivé přípravky, na veterinární léčivé přípravky, na zdravotnické prostředky a 

diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, na potraviny a na počáteční a pokračovací 

kojeneckou výživu, a upravuje obecné požadavky na reklamu a její šíření včetně postihů za 

porušení povinností podle tohoto zákona a stanovení orgánů dozoru. Dále upravuje regulaci 

reklamy na alkoholické nápoje, na přípravky na ochranu rostlin, na střelné zbraně a střelivo a 

na činnosti v pohřebnictví.“ 

Z uvedeného vyplývá, že předmětný právní předpis neupravuje problematiku umisťování 

reklamního zařízení v ochranném pásmu pozemní komunikace, ale reguluje požadavky na 

obsah jednotlivých typů reklamy a jejího šíření. 

 

Má vlastník pozemku ze zákona nějakou povinnost jednat s odborem dopravy a Policií 

ČR dopravním inspektorátem? Pokud ano, prosím Vás, které právní předpisy to 

upravují? 
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Žádost o povolení umístění reklamního zařízení se předkládá příslušnému silničnímu 

správnímu úřadu. V zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích jsou uvedeny 

podmínky pro povolení reklamního zařízení konkrétně v ustanovení § 25 (užití dálnice, 

silnice nebo místní komunikace a silničního pomocného pozemku pro zřizování a 

provozování reklamního zařízení – spadá pod zvláštní užívání komunikace), a v ustanovení 

§ 31 (zřízení a provozování reklamního zařízení v silničním ochranném pásmu).  

Prováděcí vyhláška č. 104/1997 Sb. stanoví v ustanovení § 40 náležitosti žádosti o povolení 

zvláštního užívání komunikací.  

 

S pozdravem 

 

                                                        
 
Bc. Eva Pernická 
vedoucí odboru dopravy 
(dokument je opatřen elektronickým podpisem) 

 
 
 
Přílohy:  

 Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  

 Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů 

 


