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Oznamovatel: 

BigBoard Praha, a.s., IČ: 24226491, Štětkova č.p. 1638/18, 140 00  Praha 4-Nusle 

 

ul. Drobného, změna v užívání dočasné stavby pro reklamu: “Osvětlená oboustranná stavba pro 

reklamu o velikosti výlepové plochy 6 x 3 m ve tvaru “V”, o celkové výšce 9 m, na pozemku par. čís. 

56/2, k.ú. Černá Pole, obec Brno”, spočívající v prodloužení termínu užívání 

 

 

ROZHODNUTÍ 

O ZMĚNĚ V UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Úřad městské části města Brna, Brno-sever, odbor stavební (dále jen „stavební úřad“), jako stavební úřad 

příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), přezkoumal podle § 126 

a § 127 stavebního zákona žádost o povolení změny v užívání dočasné stavby pro reklamu: “Osvětlená 

oboustranná stavba pro reklamu o velikosti výlepové plochy 6 x 3 m ve tvaru “V”, o celkové výšce 9 

m, na pozemku par. čís. 56/2, k.ú. Černá Pole, obec Brno”, při ul. Drobného, spočívající v 

prodloužení termínu užívání, kterou  dne 22.1.2016 podala spol. BigBoard Praha, a.s., IČ: 24226491, 

Štětkova č.p. 1638/18, 140 00  Praha 4-Nusle, zastoupena zmocněncem, kterým je Hana Brtníková, 

Pilcova 644, Modřice 644 02 (dále jen „žadatel“) a na základě tohoto přezkoumání podle § 127 odst. 4 

stavebního zákona a § 18m vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 

územního opatření a stavebního řádu, v platném znění (dále jen „vyhl.č. 503/2006 Sb.“), 
 

p o v o l u j e  z m ě n u   v    u ž í v á n í    
 

dočasné stavby pro reklamu: “Osvětlená oboustranná stavba pro reklamu o velikosti výlepové plochy 

6 x 3 m ve tvaru “V”, o celkové výšce 9 m, na pozemku par. čís. 56/2, k.ú. Černá Pole, obec Brno”, 

při ul. Drobného, spočívající v prodloužení termínu užívání do 31.5.2019 (dále jen "stavba").  

Změna v užívání stavby není podmíněna provedením změny stavby. 

 

V souladu s § 18m odst. 2 vyhl.č. 503/2006 Sb. stanoví stavební úřad následující podmínku pro užívání 

stavby: 

V souladu s § 154 odst. 1 písm. e) stavebního zákona je vlastník stavby povinen uchovávat po celou dobu 

trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou 

projektovou dokumentaci, popřípadě jiné důležité doklady týkající se stavby, tj. jedná i o doklady, 

související se změnou v užívání stavby. 

 

Účastníkem řízení dle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

(dále jen „správní řád“) je spol. BigBoard Praha, a.s., IČ: 24226491, Štětkova č.p. 1638/18, 140 00  Praha 

4-Nusle. 
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ODŮVODNĚNÍ 
Dne 22.1.2016 obdržel stavební úřad oznámení změny v užívání výše uvedené dočasné stavby.   
 

Dne 11.11.2015 stavební úřad obdržel vyjádření MMB Odboru dopravy sp.zn.: 

5400/OD/MMB/0405970/15-R ze dne 6.11.2015, ve kterém se konstatuje, že předmětný pozemek par. 

čís. 56/2, k.ú. Černá Pole, obec Brno se nachází v souvisle zastavěném území obce dle § 30 zákona č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a není zde tedy zřízeno silniční 

ochranné pásmo místní komunikace II. třídy v ul. Drobného. Dále se zde uvádí, že stavba pro reklamu se 

nachází mimo silniční pozemek a mimo součást místní komunikace s upozorněním, že dle ust. § 78 odst. 

6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, stavba 

pro reklamu nesmí oslňovat účastníky provozu na pozemních komunikacích nebo rozptylovat jejich 

pozornost způsobem ovlivňujícím bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. 
 

Jelikož stavební úřad dle ust. § 127 odst. 4 stavebního úřadu došel k závěru, že oznámení změny v užívání  

není úplné a změna v užívání stavby nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu se změnou v užívání 

stavby (k žádosti nebyly připojeny doklady dle ust. § 127 odst. 1 stavebního zákona), rozhodl o provedení 

řízení a vyzval žadatele k doplnění těchto podkladů - souhlasného vyjádření MMB Odboru dopravy 

k prodloužení termínu užívání, nebo jeho sdělení, že v daném řízení o změně v užívání není dotčeným 

orgánem, v termínu do 31.3. 2016  a zároveň řízení usnesením sp.zn.: STU/04/002847/16, č.j.: 

MCBSev/004913/16 ze dne 9.2.2016 přerušil. Podané oznámení se považuje za žádost o povolení 

změny v užívání stavby; řízení je zahájeno dnem podání oznámení. 
 

Dne 19.2.2016 oznamovatel doplnil vyjádření MMB Odboru dopravy sp.zn.: 

5400/OD/MMB/0061223/16-R ze dne 15.2.2016, ve kterém se konstatuje, že předmětný pozemek par. 

čís. 56/2, k.ú. Černá Pole, obec Brno se nachází v souvisle zastavěném území obce dle § 30 zákona č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a není zde tedy zřízeno silniční 

ochranné pásmo místní komunikace II. třídy v ul. Drobného a instalace stavby pro reklamu na 

předmětném pozemku je tedy mimo kompetence OD MMB jako příslušného silničního správního 

úřadu. Dále se zde uvádí, že stavba pro reklamu se nachází mimo silniční pozemek a mimo součást místní 

komunikace s upozorněním, že dle ust. § 78 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, stavba pro reklamu nesmí oslňovat účastníky provozu 

na pozemních komunikacích nebo rozptylovat jejich pozornost způsobem ovlivňujícím bezpečnost 

provozu na pozemních komunikacích. 
 

Dne 6.4.2016 stavební úřad oznámil zahájení řízení o změně v užívání výše uvedené stavby a zároveň dne 

6.4.2016 vzhledem k provozování stavby pro reklamu v blízkosti silnice II. třídy a tedy možnému vlivu 

stavby na provoz na této silnici, požádal o součinnost Policii ČR při posouzení změny v užívání výše 

uvedené stavby, jakožto orgán veřejné správy vykonávající činnost ve věcech bezpečnosti a plynulosti 

provozu dle ust. § 1 zákona č. 12/1997 Sb., v zájmu bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. 
 

Dne 9.5.2016 stavební úřad obdržel vyjádření Policie ČR č.j.: KRPB-86267-1/ČJ-2016-0600DI-KOL ze 

dne 5.5.2016, ve kterém Policie ČR požaduje pro vydání svého objektivního vyjádření – technickou 

zprávu, mapu širších vztahů, okótovaný půdorys umístění stavby pro reklamu v dotčeném dopravním 

prostoru, vizualizaci stavby pro reklamu s kótami včetně způsobu uchycení nebo fotodokumentaci 

stávajícího stavu, informaci od příslušného silničního správního úřadu, zda umístěním stavby pro reklamu 

bude dotčeno ochranné pásmo přilehlé pozemní komunikace, informaci, zda bude činná plocha stavby pro 

reklamu účinná pro oba směry jízdy, informaci, zda nebude barevné provedení zaměnitelné s barevnou 

kombinací dopravního značení, informaci, zda nebude stavba pro reklamu osvětlena jiným způsobem než 

veřejným osvětlením nebo přirozeným světlem.  
 

Stavební úřad dne 24.5.2016 opětovně požádal Policii ČR o součinnost a zároveň jí poskytl požadované 

podklady.   

Dne 15.7.2016  stavební úřad obdržel nesouhlasné vyjádření Policie ČR č.j.: KRPB-86267-3/ČJ-2016-

0600DI-KOL s umístěním a dalším provozováním stavby pro reklamu ze dne 15.7.2016, ve kterém 

konstatuje, že po provedeném místním šetření a následném posouzení žádosti stavebního úřadu o 

součinnost byly shledány následující důvody, které brání vydání souhlasného vyjádření: 

umístěním stavby pro reklamu by došlo k porušení ust. § 78 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o 

silničním provozu, ve znění jeho pozdějších úprav a doplnění, protože:  

a) stavba pro reklamu se nachází v bezprostřední blízkosti přechodů pro chodce, což lze kvalifikovat 

jako bezpečnostní riziko a to především ve vztahu k chodcům – nejzranitelnějším účastníkům 

silničního provozu, 
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b) stavba pro reklamu se nachází  v blízkosti zastávek veřejné dopravy, což lze kvalifikovat jako 

bezpečnostní riziko vůči ostatním účastníkům silničního provozu (chodci, cyklisté, vozidla 

veřejné dopravy, atp.), 

c) stavba pro reklamu se nachází ve vzdálenosti menší než 5 m od okraje vozovky, čímž by mohlo 

docházet k rozptylování pozornosti účastníků provozu způsobem ovlivňujícím bezpečnost 

provozu na pozemních komunikacích, 

d)  jakákoli stavba pro reklamu nasvětlená vlastním zdrojem světla je vnímána jako rušivý prvek 

odvádějící pozornost účastníků silničního provozu od dění na pozemní komunikaci, 

e) činná plocha stavby pro reklamu je účinná také v opačném směru jízdy (protiplocha). 

Dále zde Policie ČR konstatuje, že umístěním stavby pro reklamu by došlo k porušení ust. čl. 4.4.3.3. 

ČSN 73 6102, protože stavba pro reklamu je umístěna ve funkční oblasti křižovatky, ve které řidiči 

vozidel uskutečňují a provádějí manévry nutné ve vztahu k rozhodovacímu procesu s ohledem na 

dosažení cíle jejich cesty (např. změna rychlosti, změna jízdního pruhu, dávání přednosti, apod.). 
 

Dne 26.7.2016 umožnil stavební úřad účastníkům řízení o změně užívání oznámením sp.zn.: 

STU/04/002847/16, č.j.: MCBSev/026893/16 seznámit se s podklady rozhodnutí dle ust. § 36 odst. 3 

správního řádu do 7 dnů ode dne doručení oznámení. 

Této možnosti stavebník využil a dne 3.8.2016 zástupce stavebníka pí. Iveta Maselli, Preslova č.p. 

668/10a, 602 00 Brno nahlížela do spisu a vznesla námitku do protokolu: „Naše spol. nesouhlasí 

s postupem stavebního úřadu, a to ve věci, že požaduje vyjádření Policie ČR, která není účastníkem 

řízení, jak potvrdil silniční správní úřad – Odbor dopravy MMB, jelikož reklama je mimo ochranné 

pásmo. Stavební úřad disponuje souhlasem a vyjádřením Policie ČR a jelikož v dané lokalitě nedošlo ke 

změně v dopravě, tak máme za to, že další vyjádření Policie ČR je nadbytečné.“ 
 

Dne 22.9.2008 byl vydán územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného reklamního zařízení sp.zn.: 

STU/04/0801350//000/001, ke kterému bylo doloženo vyjádření Policie ČR č.j.: MRBM-39524-1/ČJ-

2008-07 ze dne 1.8.2008.  

Dne 3.9.2012 bylo souhlasem se změnou v užívání stavby sp.zn.: STU/04/021153/12 prodlouženo užívání 

stavby do 31.12.2014. K této žádosti stavebník doložil stanovisko MMB OD sp.zn.: 

5400/OD/MMB/0276261/2012/2  ze dne 20.8.2012, ve kterém dává podmínku, že k prodloužení termínu 

užívání stavby pro reklamu se kladně vyjádří Policie ČR- DI  z hlediska bezpečnosti a plynulosti 

silničního provozu. Toto vyjádření Policie ČR č.j.: KRPB-213717-1/ČJ-2012-060206 ze dne 23.8.2012 

stavebník doložil. 
 

Dne 3.8.2016 při nahlížení účastníka řízení do spisu doložil stavebník vyjádření Policie ČR, Městského 

ředitelství Brno  č.j.: KRPB-213717-1/ČJ-2012-060206 ze dne 23.8.2012 a vyjádření Policie ČR 

Městského ředitelství č.j.: MRBM-39524-1/ČJ-2008-07 ze dne 1.8.2008. 

Je tedy pravdou tvrzení stavebníka zapsané do protokolu o nahlížení do spisu ze dne 3.8.2016, že 

kladným vyjádřením Policie ČR stavební úřad již dříve disponoval.  
 

K prodloužení termínu užívání stavby pro reklamu bylo vydáno vyjádření Policie České republiky, 

Krajského ředitelství policie JmK, jako orgánu státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu 

na pozemních komunikacích ve smyslu ust. § 2 Zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky; ve 

smyslu ust. § 1 Zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů; s odkazem na ustanovení § 124 odst. 8 písm. e) Zákona č. 361/2000 Sb„ o 

provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění. V tomto vyjádření 

Policie ČR jako orgán veřejné správy podle zvláštních právních předpisů vyslovila nesouhlas s dalším 

provozováním stavby.  
 

 

Dle ust. § 50 správního řádu mohou být podklady pro vydání rozhodnutí: návrhy účastníků, důkazy, 

skutečnosti známé správnímu orgánu z úřední činnosti, podklady od jiných správních orgánů, 

podklady od orgánů veřejné moci a skutečnosti obecně známé. Podklady pro rozhodnutí opatřuje 

správní orgán, který je povinen zajistit všechny okolnosti důležité pro ochranu veřejného zájmu.  
 

 

Stavební úřad neprováděl další dokazování, protože již měl k dispozici nesouhlasné vyjádření Policie ČR, 

se kterým se plně ztotožňuje a je dostačujícím podkladem pro rozhodnutí stavebního úřadu a žádost o 

prodloužení doby užívání svým rozhodnutím zamítl. Stavebník nesplňuje podmínky zákona č. 361/2000 

Sb., o silničním provozu, v platném znění. Provádění dokazování by pak bylo v rozporu se zásadou 

procesní efektivity a hospodárnosti řízení.    



Č.j. MCBSev/013638/17 str. 4 

 
Stavební úřad je povinen jako první zjišťovat a prokazovat existenci takových skutečností, které v daném 

kontextu umožní žádost zamítnout bez provedení dokazování, které by zatěžovalo stavební úřad i 

účastníky řízení.  
 

Dle ust. § 24 d) vyhl. č. 269/2009 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, se 

stavba pro reklamu nesmí umísťovat tak, aby ohrožovala bezpečnost provozu na pozemních 

komunikacích a drahách, bránila rozhledu na pozemních komunikacích, obtěžovala okolí, zejména obytné 

prostředí, světlem nad limitní hodnoty stanovené zvláštními předpisy.  
 

V ust. § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, se řidičům ukládá povinnost věnovat se plně řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti a 

sledovat situaci v provozu na pozemních komunikacích. Stavba pro reklamu umístěná ve funkční oblasti 

křižovatky, ve které řidiči vozidel provádějí manévry nutné ve vztahu k rozhodovacímu procesu 

s ohledem na dosažení cíle jejich cesty (např. změna rychlosti, změna jízdního pruhu, dávání přednosti 

apod.) a umístěná v bezprostřední blízkosti přechodu pro chodce, což lze kvalifikovat jako bezpečnostní 

riziko, odpoutává pozornost řidičů a tím narušuje plnění citovaných zákonem uložených povinností.  
 

Stavební úřad se tak ztotožňuje s názorem Policie ČR obsaženém ve vyjádření č.j.: KRPB -86267-3/ČJ-

2016-0600DI-KOL ze dne 15.7.2016. 
 

Dále stavební úřad zastává názor, že umístění billboardů u silnic má jednoznačně negativní vliv na vzhled 

krajiny a bezpečnost dopravy.  
 
 

Jelikož dalším užíváním stavby pro reklamu by mohly být ohroženy zájmy chráněné zvláštními právními 

předpisy, stavební úřad dle ust. § 51 odst. 3 správního řádu oznámení změny v užívání, spočívající 

v prodloužení termínu užívání stavby, zamítl rozhodnutím č.j.: MCBSev/028266/16 ze dne 9.8.2016, 

které nenabylo právní moci, protože se proti němu oznamovatel dne 25.8.2016 odvolal.  

Odvolací orgán MMB OÚSŘ svým rozhodnutím č.j.: MMB/0402466/2016, sp.zn.: 

OUSR/MMB/0342670/2016/2 ze dne 18.10.2016, s nabytím právní moci dne 19.10.2016, rozhodnutí 

stavebního úřadu zrušil a věc vrátil k novému projednání.   
 

Stavební úřad došel k závěru, že oznámení není úplné a pro posouzení změny v užívání je nezbytné 

doplnění dalších podkladů - plná moc k zastupování v souladu se žádostí o změnu v užívání stavby, 

stanovisko vlastníka technické infrastruktury spol. E.ON, s.r.o., na kterou je stavba napojena 

elektropřípojkou a doklad o jiném právu, které vlastníka stavby opravňuje k (dalšímu) umístění na cizím 

pozemku. 

Protože je to pro posouzení změny v užívání stavby nezbytné, stavební úřad vyzval oznamovatele 

k doplnění dalších podkladů výzvou č.j.: MCBSev/003244/17 ze dne 23.1.2017, usnesením č.j.: 

MCBSev/003253/17 ze dne 23.1.2017 mu poskytl přiměřenou lhůtu k jejich doplnění a řízení přerušil. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 

výroku uvedených. 

Dne 13.3.2017 a 20.3.2017 oznamovatel všechny požadované doklady doplnil. 

Dne 22.3.2017 stavební úřad oznámil pokračování řízení o změně v užívání stavby s možností vyjádřit se 

k podkladům rozhodnutí ve lhůtě do 5 dnů od doručení tohoto oznámení. Tato lhůta uplynula dne 

29.3.2017, včetně. 
 

Závazná stanoviska dotčených orgánů  neobsahují žádné podmínky, nejsou záporná ani protichůdná.  
 

Stavební úřad na základě výsledku provedeného řízení dospěl k závěru, že povolením předmětné změny 

v užívání se podstatně nemění nároky stavby na okolí, užívání stavby  je v souladu s veřejnými zájmy a se 

zvláštními právními předpisy a změna v užívání stavby není podmíněna provedením změny stavby 

stavebními úpravami.   

 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 

výroku uvedených. 
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POUČENÍ: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního a stavebního 

řízení Magistrátu města Brna, Malinovského náměstí podáním u zdejšího správního orgánu. Lhůta se 

počítá ode dne následujícího po dni doručení. 

 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 

aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 

správní orgán na náklady účastníka. 

 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

 

otisk úředního razítka 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Eva Ševečková 

vedoucí odboru 

 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 bodu 10 ve výši 

1000,-  Kč (slovy jeden tisíc korun českých) byl zaplacen. 

 

 

 

 

Doručí se: 

Zplnomocněný zástupce oznamovatele: 

BigBoard Praha, a.s., IDDS: zhua8df, Hana Brtníková, Štětkova č.p. 1638/18, 140 00  Praha 4-Nusle 

 
 

Vlastník pozemku: 

Mendelova univerzita v Brně, IDDS: 85ij9bs, Zemědělská 1, 613 00 Brno  

 

Vlastník technické infrastruktury: 

E.ON Česká republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz, F.A. Gerstnera 6, 37 001 České Budějovice  

 

Dotčené orgány: 

MMB Odbor dopravy, IDDS: a7kbrrn,  Kounicova 67, Brno 

MMB Odbor památkové péče, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno 

 

Dále obdrží: 

Policie ČR, Krajské ředitelství policie JmK, IDDS: jydai6g Kounicova 24, 611 32 Brno 

oprávněná úřední osoba 
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