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NARíZENí

Ministerstva vnitra
ze dne 28. cervence 2008,

kterým se definují jevy a okolnosti, které mohou jinak narušit provoz
na pozemních komunikacích

CÁST PRVNí

ÚVODNí USTANOVENí

CI. 1

Predmet úpravy

Tímto narízením se stanoví výcet jevu a okolností, které mohou jinak narušit
provoz na pozemních komunikacích ve smyslu § 25 a 31 zákona C. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znení pozdejších predpisu (dále jen "zákon
o pozemních komunikacích"), a pri jejichž výskytu neudelí Ministerstvo vnitra (dále
jen "ministerstvo") anebo Policie Ceské republiky (dále jen "policie") souhlas s užitím
dálnice, silnice nebo místní komunikace a silnicního pomocného pozemku
pro umistování a provozování reklamního zarízení a se zrízením a provozováním
reklamního zarízení v silnicním ochranném pásmu (dále jen "souhlas").

CI. 2

Definice pojmu

(1) Cinnou plochou reklamního zarízení se rozumí cást reklamního zarízení
sloužící k umístení reklamy.

(2) Protiplochou se rozumí reklamní plocha úcinná také nebo výhradne
v opacném jízdním smeru.

(3) Místem castých dopravních nehod se rozumí úsek pozemní komunikace
v délce jednoho kilometru, kde v roce predcházejícím roku podání žádosti o souhlas,
došlo k peti a více dopravním nehodám.1)

CÁST DRUHÁ

JEVY A OKOLNOSTI, KTERÉ MOHOU JINAK NARUŠIT PROVOZ
NA POZEMNíCH KOMUNIKACíCH

CI. 3

Umístení reklamního zarízení

(1) Reklamní zarízení umístené v ochranném pásmu dálnice. rychlostní silnice
a rychlostní místní komunikace v menší vzdálenosti než 40 m od nejbližšího okraje
vozovkl) a ve vzdálenosti 500 metru a méne od

1) Závazný pokyn policejního prezidenta c. 71/2005. kterým se upravuje provozování informacního
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a) zacátku odbocovacího pruhu nebo konce pripojovacího pruhu križovatky nebo od
pocívky; kde odbocovací nebo pripojovací pruh není, od hranice križovatkl) nebo
odpocívky,

b) prejezdu stredního delícího pásu,

c) dopravní znacky; to neplatí pro dopravní znacky C. 18 18a a C. 18 18b a pro vodo
rovné dopravní znacky,

d) svetelných signálu, zarízení pro provozní informace anebo dopravního zarízení: to
neplatí pro svodidla,

e) jiného reklamního zarízení.

(2) Reklamní zarízení umístené v ochranném pásmu silnice I. trídy a místní
komunikace I. trídy (s výjimkou rychlostní silnice a rychlostní místní komunikace)
v menší vzdálenosti než 20 m od nejbližšího okraje vozovky4) a ve vzdálenosti 300
metru a méne od

a) hranice križovatky nebo vjezdu a výjezdu z odpocívky,

b) napojení úcelové komunikace,

c) napojení sousední nemovitosti,

d) dopravní znacky; to neplatí pro dopravní znacky C. 18 18a a C. 18 18b a pro vodo
rovné dopravní znacky,

e) svetelných signálu, zarízení pro provozní informace anebo dopravního zarízení: to
neplatí pro svodidla,

f) jiného reklamního zarízení.

(3) Ustanovení odst. 2 platí i pro silnice II. a III. trídy a místní komunikace II.
trídy, pricemž se vzdálenost 20 metru zkracuje na 10 metru.

(4) Reklamní zarízení umístené v silnicním ochranném pásmu. jehož prilehlý
úsek pozemní komunikace uvedené v odst. 1 nebo 2, je místem castých dopravních
nehod.

(5) Reklamní zarízení umístené na jiné než pravé strane ve smeru jízdy po
zemní komunikace uvedené v odst. 1 nebo 2.

(6) Reklamní zarízení umístené jakýmkoliv zpusobem nad pozemní komunika
cí uvedenou v odst. 1 nebo 2.

CI.4

Provedení reklamního zarízení

a) reklamní zarízení, jehož cinná plocha není v jedné rovine.

b) výmera cinné plochy reklamního zarízení prevyšující 30 m2 u pozemních komuni
kací uvedených v cI. 3 odst. 1 a 20 m2 u pozemních komunikací uvedených v ci. 3
odst. 2 a 3,

c) reklamní zarízení nebo jeho cinná plocha, jsou-Ii pohyblivé nebo promenné,

3) Príloha 3 vyhlášky C. 104/1997 Sb .. kterou se provádí zákon o pozemnich komunikacích. ve zneni
pozdejších predpísu.
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d) umístení více než jen jedné cinné plochy na reklamní zarízení,

e) protiplocha,

f) povrchové provedení reklamního zarízení anebo jeho cinné plochy z lesklého, od
razivého nebo fluorescencn ího materiálu,

g) osvetlené, jiným zpusobem než verejným osvetlením nebo prirozeným svetlem,
nebo svítící reklamní zarízení.

CI.5

Ustanovení cI. 3 a 4 platí i pro užití dálnice, silnice nebo místní komunikace a
silnicního pomocného pozemku pro umistování a provozování reklamních zarízení
podle § 25 zákona o pozemních komunikacích s tím, že vzdálenosti 40 m, 20 m a 10
m od nejbližšího okraje vozovky se primerene zkrátí, není-Ii v míste ochranné pásmo.

CI. 6

Pri rozhodování o udelení souhlasu muže ministerstvo nebo policie
ze závažných duvodu hodných zvláštního zretele stanovit další jevy a okolnosti,
v tomto narízení neuvedené, které mohou jinak narušit provoz na pozemních komu
nikacích.

CÁST TRETí

PRECHODNÉ USTANOVENí

CI. 7

Toto narízení platí i pro rízení o udelení souhlasu zahájená a nedokoncená
do doby nabytí jeho úcinnosti.

CÁST CTVRTÁ

CI. 8

Ucinnost

Toto narízení nabývá úcinnosti dnem vydání.

c. j. MV-9171-1/0BP-S-2008
Ministr vnitra

MUDr. Mgr. Ivan LANGER v. r


