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Úřad městské části Praha 10 
Vršovická 68, 101 38 Praha 10 
posta@praha10.cz 

V Praze dne 3. 8. 2018 

Věc:  Výzva k odstranění nelegálního reklamního zařízení na území městské části.  

Na území Praze 10 se objevily reklamní zařízení o kterých se je podatel  přesvědčen, že jsou umístěny 
v rozporu se zákonem. Dle § 29 zákona o pozemních komunikacích mohou být na vozovkách, dopravních 
ostrůvcích a krajnicích silnice a místní komunikace umístěny pouze dopravní značky a zařízení. Ostatní 
předměty tvoří pevnou překážku, kterou lze umístit na pozemní komunikaci pouze za předpokladu, že 
nebude ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu. Takovou pevnou překážkou jistě není 
reklamní zařízení na travnatém pásu mezi silnicemi v Malešicích 
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V této souvislosti podatel připomíná, že městská část jako silniční správní úřad (SSÚ) vykonává státní správu 
v přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací (silničního hospodářství) včetně speciálního 
stavebního úřadu v rozsahu zákona č.13/1997 Sb. - o pozemních komunikacích v platném znění, Statutu hl. 
m. Prahy a zákona č.183/2006 Sb. - stavební zákon a na úseku dopravy stanovením místní a přechodné úpravy 
provozu na pozemních komunikacích podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, 
v platném znění a Statutu hl.m.Prahy 

 

Dále podatel připomíná stanovení § 25 odst. 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích kde se 
uvádí: „Silniční správní úřad je povinen do sedmi dnů ode dne, kdy se dozvěděl o zřízení nebo existenci 
reklamního zařízení umístěného na dálnici, silnici nebo místní komunikaci nebo na silničním pomocném 
pozemku bez povolení ke zvláštnímu užívání vydaného příslušným silničním správním úřadem, 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, je silniční správní úřad povinen reklamu do 15 pracovních dnů zakrýt a následně 
zajistit 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.“ 

Podatel Kverulant.org je obecně prospěšnou společností, jež se v rámci své činnosti zaměřuje především na 
dohled nad dodržováním zákonných, demokratických a hospodárných principů při správě státu a územních 
samospráv 

Žádáme, abychom byli v zákonné lhůtě vyrozuměni o přijatých opatřeních. Preferujeme doručování pouze 
elektronicky. Adresa pro doručování je elektronická adresa info@kverulant.org. Podání činíme jako 
právnická osoba: Kverulant.org o.p.s. IČO 28925165, zastoupená pro tento účel svým ředitelem Vojtěchem 
Razimou bytem Pražská 1148, 102 00 Praha 10. Žádost je digitálně podepsána.  

                                          Vojtěch Razima, ředitel společnosti Kverulant.org , o.p.s.   
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