
ČÁSTI PLATNÉHO ZNĚNÍ 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,  

ve znění pozdějších předpisů, 
jichž se novelizace týká, s vyznačením navrhovaných změn:  

  
Návrh změny zákona ve znění do 31.12.2015 
 

 
Silniční ochranná pásma  

 

§ 31  

 (1) Zřízení a provozování reklamního zařízení v silničním ochranném pásmu podléhá 
povolení. Pro povolení zřízení a provozování reklamních zařízení v obci podél silnice II. 

nebo III. třídy a místní komunikace se ochranné pásmo neurčuje, pokud má obec 

schválený územní plán s vymezením zastavěných území nebo má toto území vymezeno 

opatřením obecné povahy dle zvláštního právního předpisu a současně vydané nařízení 

o regulaci reklamy dle zvláštního předpisu.
1
 

  
 (2) Zřízení a provozování reklamního zařízení lze povolit pouze, není-li zaměnitelné s 
dopravními značkami, světelnými signály, zařízeními pro provozní informace nebo s 
dopravními zařízeními a nemůže-li oslnit uživatele dotčené pozemní komunikace nebo jinak 
narušit provoz na pozemních komunikacích.  
  
 (3) Jedná-li se o reklamní zařízení viditelné z pozemní komunikace v silničním 
ochranném pásmu dálnice a silnice I. třídy, lze jeho zřízení a provozování povolit pouze 
pokud splňuje podmínky podle odstavce 2 a slouží-li k označení provozovny, která se nachází 
v silničním ochranném pásmu ve vzdálenosti do 200 metrů od reklamního zařízení.  
  
 (4) Povolení podle odstavce 1 vydává příslušný silniční správní úřad po předchozím 
souhlasu  
  
a) vlastníka dotčené nemovitosti, na které má být reklamní zařízení zřizováno a provozováno,  
  
b) Ministerstva vnitra, jde-li o silniční ochranné pásmo dálnice a rychlostní silnice,  
  
c) příslušného orgánu Policie České republiky, jde-li o silniční ochranné pásmo silnice, s 
výjimkou rychlostní silnice, a místní komunikace.  
  
 (5) Silniční správní úřad vydá rozhodnutí o povolení zřizovat a provozovat reklamní 
zařízení právnické nebo fyzické osobě na základě písemné žádosti na dobu určitou, nejdéle na 
dobu pěti let, a v rozhodnutí stanoví podmínky zřizování a provozování reklamního zařízení.  
  
 (6) Vlastník nemovitosti v silničním ochranném pásmu je oprávněn v obecném zájmu 
umístit na své nemovitosti pouze reklamní zařízení, které bylo povoleno.  
  
 (7) Porušuje-li právnická nebo fyzická osoba podmínky stanovené v rozhodnutí o 
vydání povolení ke zřizování a provozování reklamních zařízení, silniční správní úřad 

                                                           
1 § 2 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb.  
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rozhodne o odnětí povolení. Právnické nebo fyzické osobě, které bylo odňato povolení, lze 
udělit povolení na základě znovu podané žádosti nejdříve po uplynutí tří let ode dne, kdy 
rozhodnutí o odnětí povolení nabylo právní moci.  
  
 (8) Silniční správní úřad může rozhodnout o změně vydaného povolení na základě 
odůvodněné žádosti držitele povolení.  
  
 (9) Silniční správní úřad je povinen do 7 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o zřízení nebo 
existenci reklamního zařízení umístěného v rozporu s odstavcem 2, 3 nebo 5 v silničním 
ochranném pásmu bez povolení vydaného příslušným silničním správním úřadem podle 
odstavce 1, vyzvat vlastníka reklamního zařízení k jeho odstranění. Vlastník reklamního 
zařízení je povinen reklamní zařízení neprodleně, nejdéle do pěti pracovních dnů po doručení 
výzvy příslušného silničního správního úřadu, odstranit. Neučiní-li tak, silniční správní úřad 
zajistí do 15 pracovních dnů zakrytí reklamy a následně zajistí odstranění a likvidaci 
reklamního zařízení na náklady vlastníka tohoto zařízení. Odstranění reklamního zařízení a 
jeho likvidace bude provedeno bez ohledu na skutečnost, zda reklamní zařízení bylo povoleno 
stavebním úřadem.5)  
  
 (10) Nemůže-li příslušný silniční správní úřad zjistit vlastníka reklamního zařízení 
zřizovaného nebo provozovaného bez povolení podle odstavce 1, zveřejní výzvu k odstranění 
reklamního zařízení způsobem v místě obvyklým a po marném uplynutí lhůty deseti dnů ode 
dne zveřejnění výzvy je 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.5)  
  
 (11) Vlastník nemovitosti, na které je zřízeno a provozováno reklamní zařízení bez 
povolení podle odstavce 1, je 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. Vznikne-li tím škoda na nemovitosti, je ten, kdo škodu způsobil, povinen 
ji nahradit; této odpovědnosti se nemůže zprostit.  
  
 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016. 
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