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SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
8. FUNKČNÍ OBDOBÍ
545.
USNESENÍ SENÁTU
z 19. schůze, konané dne 14. března 2012
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /senátní
tisk č. 293/
Senát

I. vrací návrh zákona Poslanecké sněmovně ve znění přijatých pozměňovacích návrhů,
uvedených v příloze tohoto usnesení;
II. pověřuje senátorku Veroniku Vrecionovou a senátora Karla Korytáře odůvodněním
usnesení Senátu na schůzi Poslanecké sněmovny.

Milan Štěch v. r.
předseda Senátu

Soňa Paukrtová v. r.
ověřovatelka Senátu

Příloha k usnesení č. 545
Pozměňovací návrhy
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

1. V čl. I bod 11 upravit takto:
„11. V § 25 odst. 7 se v úvodní části ustanovení slovo „umístění“ nahrazuje slovem
„zřízení“ a v písmenu c) se tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se nové písmeno d), které
zní:
„d) reklamní zařízení bude sloužit k označení provozovny nacházející se v souvisle
zastavěném území obce podle § 30 odst. 3 ve vzdálenosti do 50 metrů od reklamního zařízení
nebo mimo souvisle zastavěné území obce v silničním ochranném pásmu ve vzdálenosti
do 200 metrů od reklamního zařízení, jedná-li se o reklamní zařízení na dálnici, silnici I. třídy
nebo na jejich silničním pomocném pozemku.“.
2. V čl. I bod 14 upravit takto:
„14. V § 31 odstavec 1 zní:
„(1) Zřízení a provozování reklamního zařízení v silničním ochranném pásmu podléhá
povolení.“.“.
3 V čl. I bod 15 upravit takto:
„15. V § 31 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 4, které znějí:
„(2) Zřízení a provozování reklamního zařízení lze povolit pouze, není-li zaměnitelné
s dopravními značkami, světelnými signály, zařízeními pro provozní informace nebo
s dopravními zařízeními a nemůže-li oslnit uživatele dotčené pozemní komunikace nebo jinak
narušit provoz na pozemních komunikacích.
(3) Jedná-li se o reklamní zařízení viditelné z pozemní komunikace v silničním
ochranném pásmu dálnice a silnice I. třídy, lze jeho zřízení a provozování povolit pouze
pokud splňuje podmínky podle odstavce 2 a slouží-li k označení provozovny, která se nachází
v silničním ochranném pásmu ve vzdálenosti do 200 metrů od reklamního zařízení.
(4) Povolení podle odstavce 1 vydává příslušný silniční správní úřad po předchozím
souhlasu
a) vlastníka dotčené nemovitosti, na které má být reklamní zařízení zřizováno a provozováno,
b) Ministerstva vnitra, jde-li o silniční ochranné pásmo dálnice a rychlostní silnice,
c) příslušného orgánu Policie České republiky, jde-li o silniční ochranné pásmo silnice,
s výjimkou rychlostní silnice, a místní komunikace.“.
Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce 5 až 11.“.

4. V čl. I bodech 16 až 18 slova „§ 31 odst. 8“ nahradit slovy „§ 31 odst. 9“.
5. V čl. I bodu 16 slova „v rozporu s odstavcem 2 nebo 4“ a slova „bez povolení vydaného
příslušným silničním správním úřadem“ se zrušují“ nahradit slovy „v rozporu s odstavcem
2, 3 nebo 5„ a za slova „vydaného příslušným správním úřadem“ se vkládají slova „podle
odstavce 1“.“.
6. V čl. I body 19 a 20 vypustit.
Dosavadní body 21 až 64 označit jako body 19 až 62.
7. Čl. II upravit takto:
„ Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne
neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle
zákona č. 13/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Reklamní zařízení, jehož zřízení a provozování na dálnici, silnici I. třídy nebo jejich
silničním pomocném pozemku nebo v silničním ochranném pásmu dálnice a silnice
I. třídy bylo silničním správním úřadem povoleno přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, lze nadále provozovat za splnění podmínek uvedených v povolení do zániku
tohoto povolení, nejdéle však 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Vlastník reklamního zařízení uvedeného v bodě 2, jestliže mu nebylo vydáno povolení
podle zákona č. 13/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, je po ukončení doby, po kterou lze podle bodu 2 reklamní zařízení dále
provozovat, povinen reklamní zařízení bez zbytečného odkladu, nejpozději do
5 pracovních dnů, odstranit. Neodstraní-li vlastník reklamní zařízení ve stanovené
lhůtě, postupuje se podle § 25 odst. 10 a 11 nebo § 31 odst. 9 až 11 zákona č. 13/1997
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“.
8. V čl. IV slova „61 a 62“ nahradit slovy „59 a 60“.

