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Vážený pan

Sdělení k žádosti o informace
Vážený pane,
Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, byla dne 29.08.2014 doručena Vaše žádost
o informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žádost se týká dotazů na
mobilní billboardy.
K žádosti sděluji s odkazem na vyjádření Odboru výstavby ÚMČ Brno-střed (dále „stavební úřad“)
a Odboru životního prostředí ÚMČ Brno-střed (dále „OŽP“) následující:
na jmenované reklamní poutače umístěné na území městské části Brno-střed stavební úřad nevedl
žádné správní řízení, tudíž se nejedná o zařízení povolená stavebním úřadem (vyjma billboardu před
JAMU – viz níže). Podle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, v platném znění) stavby pro reklamu nebo reklamní zařízení vyžadují územní
souhlas a stavby pro reklamu o velikosti nad 8m2 také ohlášení.
Umístění reklamních zařízení typu billboard na veřejném prostranství podléhá zpoplatnění podle
obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 22/2010, o místních poplatcích, v platném
znění. Správcem poplatku je OŽP. Stavební úřad spíše apelujeme na vlastníky dotčených pozemků,
aby svůj majetek více chránili, což je příklad ul. Veveří nebo ul. Milady Horákové.
OŽP (pí Vladimíra Hanáková) se vyjadřuje k žádostem o umístění mobilních billboardů za správce
veřejných prostranství v lokalitách veřejné zeleně, které nemají jiného správce a nachází se na
území MČ Brno-střed. Kladné vyjádření dostanou žadatelé o umístění mobilních billboardů, které
slouží k propagaci kulturních nebo sportovních akcí, v převážné většině jsou to akce celoměstského
významu, akce, na kterých se město Brno nebo přímo MČ Brno-střed podílí, případně akce
pořádající příspěvkové organizace. K billboardům vyloženě komerčního charakteru, OŽP kladné
vyjádření nedává.

-2Jelikož zájem o tento typ propagace je velký, OŽP se snaží využít místa, kde jsou tato zařízení
umisťována již mnoho let a nikdy nebyla zaznamenána žádná připomínka k jejich existenci.
Umisťování billboardů OŽP povoluje pouze do okrajových ploch parků tak, aby nebránily ve
výhledu do křižovatek ani jinak nebránily bezpečnému provozu. Pokud by byla Policie ČR nebo
řidiči jiného názoru, potom se OŽP nebrání vyhovět těmto námitkám a na taková místa billboardy
již nepovolovat. Co se týče doby umístění, tak vesměs se jedná o jeden, maximálně dva měsíce
jednomu žadateli na propagaci jedné akce.
Ke konkrétním billboardům na Vámi uváděných místech sděluji následující:
·

Křižovatka Moravské nám. – Rooseveltova: billboardy na vyznačená místa v okraji
centrálního parku na Moravském nám. se povolují dlouhodobě a nikdy s nimi nebyl žádný
problém. Nedomníváme se, že by mohly vadit ve výhledu do křižovatky. Do místa
vyznačeného po levé straně parkové cesty se již v poslední době ani neumisťují z důvodu
rozložitosti v místě rostoucího mohutného stromu. Pokud se jedná o plochu zeleně vedle
nových podzemních garáží, tak zde nyní probíhá rekonstrukce zeleně a po jejím ukončení se
zde již umisťování billboardů z pozice OŽP povolovat nebude.

·

Prostor před JAMU na ul. Joštova: billboard je zde umístěn na základě nájemní smlouvy a
povolení stavebního úřadu, povolení je pro Moravskou galerii v Brně s termínem trvání do
31.12.2015. Kopii souhlasu zasílám v příloze. Výjimečně zde bývá umisťován ještě jeden
billboard, který prezentuje některou významnou akci Filharmonie Brno; oba billboardy jsou
umisťovány rovnoběžně se štítem budovy JAMU a nebrání v přehlednosti dopravní situace.

·

V okolí Janáčkova divadla: pokud máte namysli pozemek před Janáčkovým divadlem poblíž
křižovatky Rooseveltova-Jezuitská, ten slouží výhradně k prezentaci aktuálního programu
Národního divadla Brno a bývá umístěn v dostatečné vzdálenosti a tak, aby nebránil výhledu
do křižovatky.

·

K billboardu na ulici Veveří v blízkosti Právnické fakulty se OŽP nevyjadřoval a
nepovoloval v těchto místech žádný billboard. Pravděpodobně jde o umístění na pozemku
jiného správce či vlastníka.

·

Konečného náměstí: zde býval umisťován billboard na základě kladného vyjádření OŽP,
v současnosti se již na tomto místě umisťování billboardů nepovoluje.

S pozdravem

Mgr. Tomáš Navrátil
pověřen vedením
odboru právního a organizačního

Souhlas se změnou užívání stavby ze dne 20.03.2014

