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POSKYTNUTÍ INFORMACÍ dle zákona č. 106/1999 Sb.,                     

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  
 

 

 

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení stavební úřad,           

jako stavební úřad (dále jen „Stavební úřad MMPr“) příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona                

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 

„stavební zákon“) Vám na základě Vaši žádosti ze dne 16.02.2021, která byla doručena správnímu 

orgánu téhož dne, sděluje následující:  

 

Dle ustanovení § 104 odst. 1 písm. e) stavebního zákona vyžaduje provedení stavby pro reklamu podle     

§ 3 odst. 2 („V pochybnostech, zda se jedná o stavbu nebo zařízení, je určující stanovisko stavebního 

úřadu. Zařízení o celkové ploše větší než 8 m² se považuje za stavbu pro reklamu.“) ohlášení 

stavebnímu úřadu.  

 

Stavební zákon stanoví v ustanovení § 178 odst. 1 písm. a): „Fyzická, právnická nebo podnikající 

fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 76 provede činnosti, ke kterým je třeba územní 

rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouva nebo územní souhlas anebo regulační plán“.  

Za tento přestupek je možno podle ustanovení § 178 odst. 3 písm. c) stavebního zákona uložit pokutu       

až do výše 500 000 Kč.  

 

Stavební zákon dále stanoví v ustanovení § 178 odst. 2 písm. a): „Fyzická osoba se jako stavebník 

dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 104 provede stavbu nebo její změnu, terénní úpravy nebo 

udržovací práce bez souhlasu stavebního úřadu“. Za tento přestupek je možno podle ustanovení § 178 

odst. 3 písm. d) stavebního zákona uložit pokutu až do výše 200 000 Kč. 

 

Stavební zákon v ustanovení § 178 odst. 1 písm. h) stanoví: „Fyzická, právnická nebo podnikající 

fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že užívá stavbu nebo terénní úpravy uvedené v § 104 odst. 1 

písm. e) až i) provedené bez souhlasu nebo povolení stavebního úřadu, nebo takové užívání umožní jiné 

osobě“. Za tento přestupek lze podle ustanovení § 178 odst. 3 písm. d) stavebního zákona uložit pokutu                

až do výše 200 000 Kč.                     



K provedení a užívání reklamní stavby (vč. banneru), jejíž plocha je větší než 8 m², je třeba územní 

rozhodnutí, resp. územní souhlas nebo opatření stavebního úřadu a také souhlasu stavebního úřadu, jak 

stanoví § 76 odst. 1 stavebního zákona („umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit vliv jejich 

užívání na území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území lze jen na základě územního 

rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanoví-li zákon jinak“), pokud nebyly splněny  podmínky pro 

uplatnění ust. § 79 odst. 2 písm. o), kdy se rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují, 

ani podmínky ust. § 103 odst. 1 písm. e) stavebního zákona, vymezující případy, kdy se stavební 

povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují.  

Takto stavby o ploše 0,6 – 8,0 m² vyžadují územní souhlas, stavby nad 8 m² územní souhlas + ohlášku 
(povolení) stavebního úřadu, stavby s plochou do 0,6 m² řeší pouze příslušný odbor MMPr. 
Stavební úřad MMPr považuje za stavbu pro reklamu ve smyslu stavebního zákona také reklamní 

zařízení ukotvené do fasády domu kovovou konstrukcí (může se jednat i o reklamní plachtu – banner), 
záleží vždy na konkrétním případu, konkrétně provedené stavbě.  
Pro vydání územního povolení (souhlasu) SÚ pro stavbu pro reklamu v silničním ochranném pásmu je 
třeba doložit nákres, technologický popis a umístění do situace (zjednodušená dokumentace, plná 
projektová dokumentace je nutná v případech vydávání územního rozhodnutí), je také nutné doložit 
povolení silničního správního úřadu. 
 
Stavební úřad MMPr v minulém období projednával v přestupkovém řízení porušení zákona ve věci 
zřízení a užívání stavby pro reklamu dle ust. § 178 odst. 1 písm. a) a h) a § 178 odst. 2 písm. a) 
stavebního zákona, výše pokuty jsou stanoveny vždy jednotlivě podle konkrétní situace (rozsah stavby, 
délka užívání takové stavby, polehčující či přitěžující okolnosti případu) a dalších okolností dle 
příslušných ustanovení zákona o přestupcích.  
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S pozdravem  

                                                                            

                                                                          referent oddělení stavební úřad 
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