Platné znění zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
s vyznačením navrhovaných změn

§ 36

Styk dálnice, silnice a místní komunikace s vedeními a s okolím

(1) Žádá-li to veřejný zájem, může dálnice, silnice a místní komunikace
křížit inženýrské sítě a jiná vedení, vody, zásoby přírodních
podzemních vod, území chráněná podle zvláštních předpisů,^15)
vodohospodářská a jiná díla, nebo se jich jinak dotknout a může být
jimi křížena nebo jinak dotčena, a to způsobem přiměřeným ochraně
životního prostředí a místním poměrům tak, aby byly co nejméně dotčeny
zájmy zúčastněných vlastníků.

(2) Energetická, telekomunikační, vodovodní, kanalizační a jiná vedení,
zařízení pro rozvod tepla a topných plynů (dále jen "vedení"), s
výjimkou vedení tramvajových a trolejbusových drah, pokud nejsou
zřizována pro potřeby dálnice, silnice nebo místní komunikace, nesmějí
být podélně umísťována v jejich tělese a na silničních pomocných
pozemcích, pokud v dalších ustanoveních není stanoveno jinak.

(3) Není-li možno umístit bez neúměrných nákladů vedení mimo silniční
pozemek, lze povolit jako zvláštní užívání dálnice, silnice nebo místní
komunikace podélné umístění tohoto vedení do silničního pomocného
pozemku, do středního dělicího pásu nebo na mosty a mostní objekty
dotčené pozemní komunikace. Pokud zvláštní předpis^16) nestanoví jinak,
uzavře vlastník dotčené pozemní komunikace na základě vydaného povolení

ke zvláštnímu užívání s vlastníkem vedení smlouvu o zřízení věcného
břemene k pozemní komunikaci za jednorázovou úhradu. Nedojde-li k
dohodě, rozhodne o zřízení věcného břemene a výši úhrady soud.

(4) V zastavěném a zastavitelném území obce mohou být v místních
komunikacích podélně umisťována vedení technické infrastruktury.
zastavěném zemí obce mohou být podélně umís ována vedení, kromě případů
uvedených v odstavci 3 a za podmínek uvedených v tomto odstavci, i v chodnících
a v přilehlých zelených pásech průjezdního seku silnice nebo v místní komunikaci
při nejvyšším mo ném ohledu vůči ve etaci.
případech, kdy je vyloučena mo nost jiného
technického řešení, mohou být vedení dale umístěna i ve vozovkách těchto pozemních
komunikací.

(5) Při provádění stavebních prací na dálnici, silnici nebo místní
komunikaci, při kterých by mohlo dojít k poškození vedení, je vlastník
vedení povinen na výzvu vlastníka dotčené pozemní komunikace zajistit
bezúplatně potřebné podklady a odborný dozor.

(6) V případě havárie vedení není pro nezbytné práce k bezprostřednímu
odstranění této havárie potřebné předchozí povolení ke zvláštnímu
užívání dálnice, silnice nebo místní komunikace. Vlastník vedení je
povinen neprodleně oznámit vlastníku dotčené pozemní komunikace nebo
správci, je-li výkon správy dotčené pozemní komunikace zajišťován
prostřednictvím správce, provedení prací, jejich místo alespoň
provizorně označit a zabezpečit a zajistit následné uvedení dotčeného
úseku pozemní komunikace do původního stavu podle podmínek stanovených
v dodatečném povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace.

(7) Při výstavbě nové dálnice, silnice nebo místní komunikace nebo při
jejich rekonstrukci je objednatel této stavby povinen uhradit jen

vyvolané nezbytné úpravy přímo dotčeného úseku vedení, a to na úrovni
stávajícího technického řešení. Úpravy související s modernizací nebo
se zvýšením výkonnosti vedení je povinen uhradit jejich vlastník.

(8) Pokud tento zákon nestanoví jinak, platí zvláštní předpisy^15) o
styku dálnice, silnice a místní komunikace s inženýrskými sítěmi a
jinými vedeními, s vodami, zásobami přírodních podzemních vod, s územím
chráněným podle zvláštních předpisů, s dobývacím prostorem a s
vodohospodářskými a jinými díly. Podrobnosti o způsobu umísťování,
oprav a udržování inženýrských sítí a jiných vedení na silničních
pozemcích stanoví prováděcí předpis.

ČÁST DEVÁTÁ

STÁTNÍ SPRÁVA A STÁTNÍ DOZOR

§ 40

Výkon státní správy

(1) Státní správu ve věcech dálnice, silnice, místní komunikace a
veřejné účelové komunikace vykonávají silniční správní úřady, kterými
jsou Ministerstvo dopravy, krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou
působností krajský řad, obecní řad obce s rozšířenou působností a obecní řad, celní
úřad a újezdní úřad.

(2) Ministerstvo dopravy

a) rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie dálnice nebo
silnice I. třídy a o změnách těchto kategorií,

b) rozhoduje o zrušení dálnice nebo silnice I. třídy po dohodě s
Ministerstvem obrany,

c) vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního
stavebního úřadu^4) podle tohoto zákona ve věcech dálnic,

d) povoluje zvláštní užívání silnic formou přepravy zvlášť těžkých nebo
rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost
přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy,^10) pokud trasa přepravy
přesahuje územní obvod jednoho kraje,

e) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím orgánu kraje v
přenesené působnosti,

f) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje,

g) uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci a závazné
stanovisko v územním řízení z hlediska řešení dálnic a silnic I. třídy,

h) vydává vyjádření ke sporu mezi provozovatelem systému elektronického
mýtného a poskytovatelem evropského mýtného podle § 22h odst. 3,

i) ukládá ochranná opatření u prvků systému elektronického mýtného a u
součástí inteligentního dopravního systému,

j) projednává správní delikty podle § 42b odst. 5.

(3) Krajský úřad

a) povoluje zvláštní užívání silnic II. a III. třídy formou přepravy
zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž
rozměry

nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními

předpisy,^10) pokud trasa přepravy nepřesahuje územní obvod kraje,

b) rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie silnice II.
nebo III. třídy a o změně kategorie nebo třídy,

c) rozhoduje o zrušení silnic II. a III. třídy po udělení souhlasu
Ministerstvem obrany a Ministerstvem dopravy,

d) vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního
stavebního úřadu ve věcech silnic I. třídy s výjimkou věcí, ve kterých
rozhoduje Ministerstvo dopravy,

e) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím obecního úřadu
obce s rozšířenou působností,

f) uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci a závazné
stanovisko v územním řízení z hlediska řešení silnic II. a III. třídy.

(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností

a) vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního
stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně
přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje

Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, a působnost speciálního stavebního řadu ve
věcech místních komunikací,

b) vykonává působnost silničního správního úřadu ve věci povolování
zřízení přejezdu na neveřejné účelové komunikaci,

c) projednává správní delikty podle § 42a a 42b ve věcech dálnic,
silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových
komunikacích, s výjimkou správních deliktů, k jejichž projednání je
příslušný celní úřad nebo Ministerstvo dopravy; k projednání správních
deliktů podle § 42a odst. 4 písm. e) a § 42b odst. 1 písm. u) a v) je
místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož
správním obvodu bylo provedeno kontrolní vážení,

d) uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a závazné
stanovisko v územním řízení z hlediska řešení místních a účelových
komunikací.

(5) Obce Obecní řad

a) rozhodují o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních
komunikací a o vyřazení místní komunikace z této kategorie,

b) vykonávají působnost silničního správního úřadu ve věcech místních
komunikací.

a) rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kate orie místních komunikací
a o vyřazení místní komunikace z této kate orie,
b) vykonává působnost silničního správního řadu ve věcech místních komunikací
s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje obecní řad obce s rozšířenou působností.

(6) Újezdní úřad vykonává působnost silničního správního úřadu ve
věcech veřejně přístupných účelových komunikací na území vojenského
újezdu.

(7) Jde-li o věc, jež se má uskutečnit v územním obvodu dvou nebo více
silničních správních úřadů, provede řízení a vydá rozhodnutí nejbližší
společně nadřízený správní orgán. Tento orgán může stanovit, že řízení
provede a rozhodnutí vydá některý ze silničních správních úřadů, v
jehož územním obvodu se má věc uskutečnit.

(8) Celník ve stejnokroji je oprávněn

a) zastavit vozidlo a podrobit vozidlo nízkorychlostnímu kontrolnímu
vážení,

b) zastavit vozidlo v systému elektronického mýtného, zjistit totožnost
řidiče a provozovatele vozidla, není-li řidič současně jeho
provozovatelem, podrobit vozidlo v systému elektronického mýtného
kontrole, zda je vybaveno funkčním elektronickým zařízením, zda je
evidováno v systému elektronického mýtného a zda jsou do elektronického
zařízení zadány údaje umožňující správné stanovení mýtného, a kontrole
úhrady mýtného, včetně kontroly dokladů prokazujících úhradu mýtného,

c) zastavit vozidlo v systému časového zpoplatnění, zjistit totožnost
řidiče a podrobit vozidlo kontrole vybavení elektronickým kupónem a
úhrady časového poplatku.

(9) Celní úřad projednává správní delikty podle § 42a odst. 2 a 3 a

odst. 4 písm. a) až d) a § 42b odst. 2. K projednání přestupků
uvedených v § 42a odst. 3 je místně příslušný celní úřad, který
přestupek zjistil jako první.

§ 44a

Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s
rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené
působnosti. Působnosti stanovené krajskému řadu, obecnímu řadu obce
s rozšířenou působností nebo obecnímu řadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené
působnosti.

