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ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Odbor výstavby a regionálního rozvoje Městského úřadu v Soběslavi, jako stavební úřad
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním
řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
nebo zařízení , kterou dne 27.7.2010 podala firma
Vesna Liberec, spol.s.r.o., IČ 46711350, Husova č.p. 5/25, 460 01 Liberec 1
(dále jen "žadatel"), ve věci
Stavba pro reklamu na stojinách o rozměru 520cm x 250 cm, výška 450 cm
na pozemku parc. č. 1354 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi,
a na základě tohoto posouzení podle § 92 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

zamítá
výše citovanou žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Vesna Liberec, spol.s.r.o., Husova č.p. 5/25, 460 01 Liberec 1

Odůvodnění:
Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o umístění stavby. Odbor výstavby a regionálního
rozvoje Městského úřadu v Soběslavi, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), řízení dne 17.8.2010 přerušil a vyzval
stavebníka k doložení stanoviska Policie ČR, KŘP JčK, odbor služby dopravní policie České
Budějovice , kpt. Ing.Jiří Michna na základě stanoviska KUJCK/18741/2010/ODSH/2 vydaného
dne 7.6.2010 odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje
České Budějovice. Na základě této výzvy firma Vesna Liberec, spol.s.r.o. zaslala dne 22.9.2010
„Sdělení“ pod č.j. MS/21499/2010 s názorem, že stanovisko Policie ČR nebude zajišťovat a se
sdělením, že v případě že stavební úřad požaduje znát stanovisko Policie ČR ať si jej opatří sám.
Stavební úřad tak učinil v souladu s § 50 odst. 2 správního řádu a podklady si opatřil sám tímto
způsobem.
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Stavební úřad požádal Policii ČR o vydání stanoviska k předloženému návrhu a projektové
dokumentace a dne 25.11.2010 bylo obdrženo negativní stanovisko Policie ČR pod zn. KRPC661-893/ČJ-2010-020806.
Následně dne 30.11.2010 požádal stavební úřad o stanovisko Obecní úřad Klenovice, jako
místně příslušného silničního správního úřadu podle § 40 odst. 5 písm.c) zák.č.13/1997 Sb.,
v jeho platném znění, o vydání jeho stanoviska.
Dne 8.12.2010 pod č.j. MS/27522/2010 byl obdržen nesouhlas s umístěním stavby od Obecního
úřadu Klenovice, jako příslušného silničního správního úřadu na místních komunikací.
Dne 28.12.2010 pod č.j. MS/29062 vyzval stavební úřad účastníky řízení a dotčené orgány státní
správy aby se seznámili s podklady řízení, které stavební úřad opatřil.
Ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné námitky či připomínky.
Důvody pro zamítnutí žádosti:
Stanovisko OÚ Klenovice – silniční správní úřad ze dne 8.12.2010 č.j. OÚ –KL-870/2010
Na základě stanovisek Policie ČR, DI a KÚ JčK, odboru dopravy a silničního hospodářství se
připojujeme k názoru neumisťovat cokoliv do blízkosti pozemní komunikace v obci , co by
mohlo rozptylovat pozornost účastníků silničního provozu a zároveň ovlivňovat bezpečnost
na pozemních komunikací. Navržené umístění reklamního zařízení by mohlo negativně
ovlivnit rozhledový trojúhelník v křižovatce.
Stanovisko Policie České republiky DI Tábor ze dne 22.11.2010 pod č.j. KRPC-661-893/ČJ2010-020806.
Umístění reklamního poutače u silnice I/3 na pozemku parc.č.1354 v katastrálním území
Klenovice u Soběslavi je nepřípustné.
Zamítavé stanovisko vyplývá ze znění zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních
komunikacích, zejména s odkazem na § 78 odst. 6- V bezprostřední blízkosti pozemní
komunikace v obci je zakázáno umisťovat cokoliv, co by bylo možno zaměnit s dopravní
značkou, světelným a akustickým signálem, dopravním zařízením nebo zařízením pro dopravní
informace nebo co by mohlo snižovat jejich viditelnost, rozpoznatelnost nebo účinnost, oslňovat
účastníky provozu na pozemních komunikací nebo rozptylovat jejich pozornost způsobem
ovlivňujícím bezpečnost provozu na pozemních komunikací.
Umístěním navrhovaného reklamního zařízení by dále došlo ke zhoršení rozhledových poměrů
na křižovatce místní komunikace a silnice I/3. Místní komunikace je dopravním značením
označena jako vedlejší a řidiči vyjíždějící z této na hlavní pozemní komunikaci silnici I/3, musí
dávat přednost vozidlům jedoucích po hlavní pozemní komunikaci. Tato místní komunikace
zajišťuje dopravní obslužnost nově vybudované lokality rodinných domů.
Reklamní zařízení bylo navrhováno umístit u křižovatky s místní komunikací vlevo ve směru
jízdy od Tábora. Řidič musí sledovat celou šířku vozovky, zejména však svoji pravou stranu, kde
po krajnici se mohou pohybovat cyklisti a chodci, přičemž tito mají zásadně odlišnou rychlost.
Na silnici I/3 na začátku obce Klenovice je umístěna dopravní značka IS 12a - obec, cca 20m za
ní leží křižovatka s místní komunikací odbočující vlevo, u kterého je navrhováno umístění
reklamního zařízení, cca 20m za touto křižovatkou je umístěn informativní radar upozorňující
řidiče na jejich okamžitou rychlost při vjezdu do obce a cca 30m za radarem je další křižovatka
s další místní komunikací. V celém tomto úseku nejsou vybudovány chodníky a chodci se
pohybují po krajnicích.
Reklamní zařízení umístěné v zorném poli řidiče, bez ohledu na jeho vzdálenost od silnice, které
je svou podstatou řidiči určen, vždy odpoutává jeho pozornost a narušuje plnění zákonem č.
361/2000 Sb.uložených podmínek.
Stavební úřad musí konstatovat, byť Policie ČR není dotčeným orgánem, stanoveným zvláštním
právním předpisem, na jehož základě by vydával závazná stanoviska, je nezpochybnitelné, že
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jako vykonavatel státní správy je oprávněný k vydání podpůrného stanoviska z hlediska
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Státní správu ve věcech bezpečnosti a plynulosti
provozu na pozemních komunikací vykonává Ministerstvo vnitra a Policie České republiky dle
ustanovení 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Stavební úřad není příslušný k posouzení stavby
pro reklamu z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, takovou pravomoc ze zákona
nemá. Posouzení z tohoto hlediska vydává Policie ČR, která ve svém podpůrném stanovisku
určila, že umístění stavby je v rozporu se zájmy, které na základě výše citovaného zákona chrání.
Obecní úřad Klenovice jakožto příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací
v obci Klenovice, je v tomto řízení dotčeným orgánem státní správy a ve svém stanovisku ze dne
8.12.2010 č.j. OÚ –KL-870/2010 nesouhlasí s umístěním stavby.
Stavební úřad při posouzení žádosti dospěl k závěru, že záměr žadatele není v souladu
s požadavky uvedenými v § 90 stavebního zákona a že by umístěním a realizací záměru mohly
být ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem nebo zvláštními právními předpisy. Stavební
úřad proto žádost zamítl.
Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto
právní postavení podle § 85 stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka a vlastníka pozemku)
vlastníkům sousedních nemovitostí. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším)
nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Jana Jonášová, Jindřich Bílý, Obec Klenovice, Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha

Poučení účastníků:
Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního
plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých
Budějovicích podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání
nemá odkladný účinek.
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. Odvolání jen proti odůvodnění
usnesení je nepřípustné.

Ing. Dana Hořická v. r.
vedoucí odboru výstavby a RR

Za správnost vyhotovení: Martin Příplata
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Soběslav a
Obecního úřadu Klenovice. Poslední den vyvěšení je dnem doručení.
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení
Po sejmutí prosím vrátit na MěÚ OVRR Soběslav
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Obdrží:
účastníci (dodejky)
Vesna Liberec, spol.s.r.o., IDDS: 9tg9ayn
Obec Klenovice, IDDS: vqmb7e9
doručení veřejnou vyhláškou:
Jana Jonášová, Klenovice č.p. 153, 392 01 Soběslav
Jindřich Bílý, Na Pískách č.p. 121, 392 01 Soběslav II
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4
dotčené správní úřady
Obecní úřad Klenovice, IDDS: vqmb7e9
na vědomí:
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor vnější služby Tábor-DI, IDDS:
eb8ai73
Krajský úřad JčK, Odbor dopravy a SH, IDDS: kdib3rr
K vyvěšení na úřední desku:
MěÚ Soběslav o.OSMM – úřední deska
Obecní úřad Klenovice – úřední deska

