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Vládní návrh
ZÁKON
ze dne

2013,

kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o pozemních komunikacích
Čl. I
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb.,
zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002
Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona
č. 80/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb.,
zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011
Sb., zákona č. 288/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb. a zákona č. 196/2012 Sb., se
mění takto:
1. V § 3 odst. 1 se za slova „místní komunikace“ vkládají slova „a jejich tříd“.
2. V § 3 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „nebo třídy“.
3. V § 3 odst. 3 se za slova „změna kategorie“ vkládají slova „nebo třídy“.
4. V § 4 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Dálnice se podle svého určení a dopravního významu rozdělují na dálnice I. třídy a
dálnice II. třídy. Pokud je zajištěna bezpečnost provozu, může být pozemní komunikace
zařazena do kategorie dálnice II. třídy i před dokončením výstavby druhého směrově
odděleného jízdního pásu.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
5. V § 5 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:
„(3) Silnice I. třídy určená pro rychlou dopravu, která je budována bez úrovňových
křížení, s oddělenými místy napojení pro vjezd a výjezd a na níž není přímo připojena
sousední nemovitost s výjimkou odpočívek, může být označena jako silnice pro motorová
vozidla podle zvláštního právního předpisu2).
______
2)

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o
silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.“.
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6. V § 6 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.
7. V § 6 odst. 2 písm. a) se slova „, kterou je zejména rychlostní místní komunikace“
zrušují.
8. V § 6 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Místní komunikace I. třídy, která je budována bez úrovňových křížení, s oddělenými
místy napojení pro vjezd a výjezd a na níž není přímo připojena sousední nemovitost s
výjimkou odpočívek, může být označena jako silnice pro motorová vozidla podle zvláštního
právního předpisu2).“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
9. V § 7 odst. 1 se slova „příslušným orgánem Policie“ nahrazují slovem “Policií“.
10. V § 9 se odstavce 2 a 3 zrušují.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.
11. V § 9 odst. 2 se slova „, způsob jejich evidence a náležitosti smlouvy o zajištění
správy a údržby dálnic nebo silnic I. třídy“ nahrazují slovy „a způsob jejich evidence“.
12. V § 10 odst. 3 se slova „a na rychlostní silnici“ nahrazují slovy „, silnici podle § 5
odst. 3 nebo místní komunikaci podle § 6 odst. 3“.
13. V § 10 odst. 4 písm. a) se slova „nebo místní komunikace“ nahrazují slovy „, místní
komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace“.
14. V § 10 odst. 4 závěrečné části ustanovení se slova „nebo rychlostní silnici“ a slova
„příslušného orgánu“ zrušují.
15. V § 15 odst. 2 se slova „příslušného orgánu“ zrušují a slovo „ním“ se nahrazuje
slovem „ní“.
16. V § 16 odst. 1 se věta poslední nahrazuje větou „Ministerstvo vnitra je ve stavebním
řízení dotčeným orgánem, jde-li o stavbu dálnice; v ostatních případech je dotčeným orgánem
Policie České republiky.“.
17. V § 18m odst. 6 a v § 46 odst. 2 se slova „§ 9 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 9 odst. 2“.
18. V § 19 odst. 2 se věta první nahrazuje větou „Dálnice, silnice, místní komunikace,
jejich součásti a příslušenství a veřejně přístupné účelové komunikace s vozovkou je
zakázáno znečišťovat nebo poškozovat; veřejně přístupné účelové komunikace bez vozovky
je zakázáno poškozovat takovým způsobem, že se tím znemožní jejich obecné užívání.“.
19. V § 19 odst. 2 písmeno g) včetně poznámky pod čarou č. 10 zní:
„g) odstavovat silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu technicky
nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích10) a není opatřeno tabulkou se státní
poznávací značkou nebo které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních
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komunikacích a obnovení způsobilosti by si zjevně vyžádalo výměnu podstatných částí
vozidla (dále jen "vrak"),
____________
10)

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o
změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla), ve znění pozdějších předpisů.“.
Poznámka pod čarou č. 11 se zrušuje.
20. V § 19 odstavce 3 až 5 včetně poznámky pod čarou č. 37 znějí:
„(3) Na veřejně přístupných účelových komunikacích je dále zakázáno provádět činnosti
podle odstavce 2 písm. a), e) a g).
(4) Vlastník vraku, který je odstaven na dálnici, silnici, místní komunikaci nebo veřejně
přístupné účelové komunikaci, je povinen jej bez zbytečného odkladu odstranit na své
náklady. Pokud tak neučiní, může mu silniční správní úřad uložit, aby vrak odstranil, a
zároveň stanovit přiměřenou lhůtu k odstranění vraku; tato lhůta nesmí přesáhnout 2 měsíce.
(5) Po marném uplynutí lhůty podle odstavce 4 zajistí vlastník pozemní komunikace
předání vraku na náklady jeho vlastníka osobě, která je provozovatelem zařízení ke sběru,
výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků37).
_______
37)

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

21. V § 19 se odstavec 6 zrušuje.
22. Za § 19 se vkládá nový § 19a, který zní:
„§ 19a
(1) Silniční správní úřad opatřením obecné povahy dočasně zakáže nebo omezí stání
nebo zastavení silničních vozidel na místní komunikaci nebo průjezdním úseku silnice nebo
na jejich části, je-li to nezbytné z důvodu zajištění bezpečnosti státu, veřejného pořádku,
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, stavebních prací nebo údržby nebo z důvodu
přírodních katastrof nebo jiných mimořádných událostí a odstraňování jejich následků; v
opatření obecné povahy silniční správní úřad stanoví rovněž přechodnou úpravu provozu.
Dotčenou osobou, která může k návrhu opatření podávat námitky, je pouze vlastník příslušné
pozemní komunikace. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, vydá silniční správní úřad opatření
obecné povahy bez řízení o jeho návrhu a toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem
vyvěšení.
(2) Pokud silniční správní úřad opatřením obecné povahy dočasně zakázal nebo
omezil stání nebo zastavení silničních vozidel, zajistí vlastník pozemní komunikace umístění
odpovídající dopravní značky na příslušnou místní komunikaci, průjezdní úsek silnice nebo
jejich část
a) nejméně 7 dní přede dnem, kterým začíná dočasný zákaz nebo omezení stání nebo
zastavení, nebo
b) bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti opatření obecné povahy, není-li možné dodržet
lhůtu podle písmene a).
(3) Je-li to nezbytné pro naplnění účelu dočasného zákazu nebo omezení podle
odstavce 1, je vlastník pozemní komunikace, na které je dočasně zakázáno nebo omezeno
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stání či zastavení silničních vozidel, oprávněn z této pozemní komunikace vozidlo odstranit a
odstavit na vhodném místě. Po pominutí důvodů pro odstranění silničního vozidla je vlastník
pozemní komunikace povinen vozidlo bez zbytečného odkladu vrátit na místo, odkud bylo
odstraněno, nebo na jiné vhodné místo v bezprostředním okolí. Není-li to možné, vlastník
pozemní komunikace doručí do vlastních rukou provozovateli silničního vozidla oznámení o
místě, kde je možné vozidlo vyzvednout a o způsobu jeho vyzvednutí.
(4) Náklady na odstranění, odstavení a vrácení silničního vozidla nese jeho
provozovatel. To neplatí, pokud bylo dopravní značení umístěno podle odstavce 2 písm. b),
nebo pokud provozovatel vozidla prokázal závažné důvody, které mu znemožnily vozidlo
včas odstranit.
(5) Pokud si provozovatel silniční vozidlo nevyzvedne ve lhůtě 6 měsíců od doručení
oznámení podle odstavce 3, je vlastník pozemní komunikace oprávněn toto vozidlo
a) jako předmět zadržovacího práva i bez souhlasu vlastníka silničního vozidla prodat, nebo
b) na náklady provozovatele silničního vozidla předat osobě, která je provozovatelem zařízení
ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků37), pokud se silniční
vozidlo neprodá.
(6) Částku získanou z prodeje je vlastník pozemní komunikace povinen předat
provozovateli vozidla; za tímto účelem doručí do vlastních rukou provozovatele vozidla
výzvu ke sdělení údajů nezbytných k předání této částky. Vlastník pozemní komunikace je
oprávněn z částky získané z prodeje uhradit náklady podle odstavců 4 a 5, pokud tyto náklady
nese provozovatel vozidla.
(7) Částka získaná z prodeje propadá vlastníku pozemní komunikace, pokud
provozovatel silničního vozidla do 1 roku ode dne doručení výzvy podle odstavce 6 tyto údaje
vlastníku pozemní komunikace nesdělí.
(8) Doručování do vlastních rukou lze nahradit zveřejněním oznámení podle odstavce
3 nebo výzvy podle odstavce 6 způsobem v místě obvyklým, pokud se nepodaří doručit do
vlastních rukou. Lhůty podle odstavců 5 a 7 se v takovém případě počítají ode dne zveřejnění.
(9) Pokud má být opatření obecné povahy podle odstavce 1 vydáno na podnět, musí
podnět k jeho vydání obsahovat kromě obecných náležitostí podání vymezení rozsahu zákazu
nebo omezení stání, jeho předpokládanou délku a popis skutečností prokazující naplnění
důvodu, pro který je možno opatření obecné povahy vydat, jinak silniční správní úřad podnět
odloží.
(10) Pokud bylo opatření obecné povahy vydáno na základě podnětu, ten, kdo podnět
podal
a) je dotčenou osobou, která může k návrhu opatření podávat námitky,
b) zajišťuje umístění dopravních značek podle odstavce 2 a
c) nese náklady podle odstavce 4, pokud je nenese provozovatel silničního vozidla.“.
23. V § 22a odst. 2 a v § 40 odst. 2 písm. c) se slova „a rychlostních silnic“ zrušují.
24. V § 22a odst. 2 se slova „a rychlostních silnicích“ zrušují.
25. V § 22c odst. 6 se slovo „propadne“ nahrazuje slovy „a finanční prostředky určené pro
úhradu mýtného vložené na zaevidovaném elektronickém zařízení propadnou“ a za slova
„Propadlé kauce“ se vkládají slova „a finanční prostředky určené pro úhradu mýtného vložené
na zaevidovaném elektronickém zařízení“.
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26. V § 24 odst. 5 písm. e) se slova „nebo rychlostní silnice“ zrušují a slova „příslušnému
orgánu Policie“ se nahrazují slovem „Policii“.
27. Za § 24 se vkládá nový § 24a, který včetně nadpisu zní:
„§ 24a
Omezení vjezdu nákladních vozidel
(1) Na silnici II. a III. třídy lze zakázat nebo omezit vjezd nákladních vozidel, jejichž
povolená hmotnost činí 12 tun a více, pokud je možné využít jinou vhodnou trasu. Za jinou
vhodnou trasu se považuje i trasa vedoucí po pozemní komunikaci podléhající zpoplatnění.
Zákaz nebo omezení neplatí, pokud je užití silnice nezbytné pro dosažení místa nakládky,
vykládky, údržby nebo opravy vozidla nebo sídla nebo provozovny dopravce.
(2) Zákaz nebo omezení vjezdu nákladních vozidel se provádí stanovením místní
úpravy podle zvláštního právního předpisu2) na základě předchozího souhlasu Policie České
republiky. Policie České republiky souhlas vydá, pokud zákaz nebo omezení vjezdu
nákladních vozidel neohrozí bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních
komunikacích.“.
28. V § 25 odst. 1 a v § 29 odst. 2 se slova „a rychlostní silnici“ a slova „příslušného
orgánu“ zrušují.
29. § 25 odst. 6 písmeno b) zní:
„b) užití dálnice nebo pozemní komunikace označené dopravní značkou silnice pro
motorová vozidla silničními motorovými vozidly, jejichž nejvyšší povolená rychlost je nižší,
než stanoví zvláštní právní předpis2),“.
30. V § 29a odst. 7 písm. c) se slova „příslušný orgán“ zrušují.
31. V § 30 odst. 2 písm. a) se slova „, rychlostní silnice nebo rychlostní místní
komunikace“ zrušují a slova „jejich křižovatek“ se nahrazují slovy „její křižovatky“.
32. V § 30 odst. 2 písmeno b) zní:
„b) 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu silnice I. třídy nebo místní
komunikace I. třídy,“.
33. V § 31 odst. 4 písm. b) se slova „a rychlostní silnice“ zrušují.
34. V § 31 odst. 4 písm. c) se slova „příslušného orgánu“ a slova „, s výjimkou rychlostní
silnice,“ zrušují.
35. V § 37 odstavec 1 zní:
„(1) Křížení pozemní komunikace s dráhou se zřizuje mimo úroveň kolejí nebo v úrovni
kolejí. Úrovňové křížení (přejezd) je možné zřídit
a) na tramvajové a trolejbusové dráze a vlečce, nebo
b) na jiné dráze na základě povolení příslušného silničního správního úřadu.“.
36. V § 37 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:
„(2) Povolení podle odstavce 1 písm. b) lze vydat pouze
a) pokud je zajištěna bezpečnost provozu na dráze a bezpečnost a plynulost provozu na
pozemní komunikaci, a
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b) jedná-li se o dráhu, která umožňuje provozování drážních vozidel rychlostí nejvýše 160
km/h.
(3) O vydání povolení rozhoduje na žádost vlastníka dráhy nebo pozemní komunikace
příslušný silniční správní úřad, který si pro vydání povolení opatří závazné stanovisko
drážního správního úřadu k zajištění bezpečnosti provozu na dráze v případě zřízení přejezdu
a závazné stanovisko Policie České republiky k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na
pozemní komunikaci v případě zřízení přejezdu.“.
Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 4 až 8.
37. V § 37 odst. 4 se za slovo „dráhy“ vkládají slova „nebo pozemní komunikace“ a slovo
„existujícího“ se zrušuje.
38. V § 37 odst. 5 se slova „silnici nebo místní“ a slova „silnice nebo místní“ nahrazují
slovem „pozemní“ a slova „silnic a místních komunikací užších“ se nahrazují slovy „silnice a
místní komunikace užší“.
39. V § 37 odst. 6 se slova „II. třídy“ nahrazují slovy „I. a II. třídy“.
40. V § 37 odst. 7 se slova „silnici nebo po místní“ nahrazují slovem „pozemní“.
41. V § 37 odst. 8 se slova „dálnice, silnice a místní“ a slova „silnice a místní“ nahrazují
slovem „pozemní“.
42. V § 38a odst. 3 písm. a) bodě 1 a v § 38a odst. 4 písm. a) se slova „s výjimkou
rychlostních silnic“ zrušují.
43. V § 40 odst. 1 se slova „a celní úřad“ nahrazují slovy „, celní úřad a újezdní úřad“ a
věta druhá se zrušuje.
44. V § 40 odst. 2 písm. g) se slova „, rychlostních silnic“ zrušují.
45. V § 40 odst. 3 písmeno b) zní:
„b) rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie silnice II. nebo III. třídy a o
změně kategorie nebo třídy,“.
46. V § 40 odst. 3 písmeno e) zní:
„e) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím obecního úřadu obce
s rozšířenou působností,“.
Poznámka pod čarou č. 17 se zrušuje.
47. V § 40 odstavce 4 a 5 znějí:
„(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností
a) vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech
silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací
s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad,
b) projednává správní delikty podle § 42a a 42b ve věcech dálnic, silnic, místních komunikací
a veřejně přístupných účelových komunikacích, s výjimkou správních deliktů, k jejichž
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projednání je příslušný celní úřad nebo Ministerstvo dopravy; k projednání správních deliktů
podle § 42a odst. 4 písm. e) a § 42b odst. 1 písm. t), u) a v) je místně příslušný obecní úřad
obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu bylo provedeno kontrolní vážení,
c) uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a závazné stanovisko v
územním řízení, pokud není příslušné Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad.
(5) Újezdní úřad vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech veřejně
přístupných účelových komunikací na území vojenského újezdu.“.
48. V § 42a odst. 1 písm. a) a v § 42b odst. 1 písm. a) se slova „§ 19 odst. 5“ nahrazují
slovy „§ 19a“.
49. V § 42a odst. 1 se na konci textu písmene g) doplňují slova „, nebo veřejně přístupnou
účelovou komunikaci s vozovkou“.
50. V § 42a odst. 1 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:
„h) poškodí veřejně přístupnou účelovou komunikaci bez vozovky takovým způsobem, že
znemožní její obecné užívání,“.
Dosavadní písmena h) až q) se označují jako písmena i) až r).
51. V § 42a odst. 1 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní:
„j) na veřejně přístupné účelové komunikaci provádí činnost, která je na ní podle § 19
odst. 3 zakázána,“.
Dosavadní písmena j) až r) se označují jako písmena k) až s).
52. V § 42a odst. 1 písmeno k) zní:
„k) jako vlastník vraku neodstraní vrak ve stanovené lhůtě podle § 19 odst. 4,“.
53. V § 42a odst. 1 písm. s) a v § 42b odst. 1 písm. q) se slova „§ 21 písm. c)“ nahrazují
slovy „§ 21c“.
54. V § 42a odst. 7 písm. b) se slova „h), i), j), k), l), n) p) a q)“ nahrazují slovy „i), k), l),
m), n), p), r) a s)“.
55. V § 42a odst. 7 písm. c) se slovo „o)“ nahrazuje slovy „h), j) a q)“.
56. V § 42a odst. 7 písm. d) se slovo „m)“ nahrazuje slovem „o)“.
57. V § 42b odst. 1 se na konci textu písmene g) doplňují slova „, nebo veřejně přístupnou
účelovou komunikaci s vozovkou“.
58. V § 42b odst. 1 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:
„h) poškodí veřejně přístupnou účelovou komunikaci bez vozovky takovým způsobem, že
znemožní její obecné užívání,“.
Dosavadní písmena h) až u) se označují jako písmena i) až v).
59. V § 42b odst. 1 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní:
„j) na veřejně přístupné účelové komunikaci provádí činnost, která je na ní podle § 19
odst. 3 zakázána,“.
Dosavadní písmena j) až v) se označují jako písmena k) až w).
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60. V § 42b odst. 1 písmeno k) zní:
„k) jako vlastník vraku neodstraní vrak ve stanovené lhůtě podle § 19 odst. 4,“.
61. V § 42b odst. 4 se slova „(§ 31 odst. 3)“ zrušují.
62. V § 42b odst. 6 se slova „lze uložit pokutu“ nahrazují slovy „se uloží pokuta“.
63. V § 42b odst. 6 písm. a) se slova „r), s), u)“ nahrazují slovy „t), u), w)“.
64. V § 42b odst. 6 písm. b) se slova „h), i), j), k), l), n) p) a q)“ nahrazují slovy „i), k), l),
m), n), p), r) a s)“.
65. V § 42b odst. 6 písm. c) se slovo „o)“ nahrazuje slovy „h), j) a q)“.
66. V § 42b odst. 6 písm. d) se slova „m), t)“ nahrazují slovy „o), v)“.
67. V § 42b odst. 6 písm. e) se slova „r) a s)“ nahrazují slovy „t) a u)“.
68. V § 43 odst. 2 se slova „r) a s)“ nahrazují slovy „t) a u)“.
69. V § 43 odst. 4 se slova „nebo obec,“ zrušují, slova „odst. 3 písm. b)“ se nahrazují
slovy „odst. 3 písm. a) až e)“ a slova „, d) a f)“ se nahrazují slovy „a d)“.
70. V § 43 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Správní delikty podle § 42a odst. 1 písm.
a), b), g), h), i), j) a l), pokud jde o místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové
komunikace, může projednat v blokovém řízení obecní policie.“.
71. V § 43 odst. 6 se slova „r), s) a t)“ nahrazují slovy „t), u) a v)“ a slova „, v případě
pozemní komunikace ve vlastnictví státu jsou příjmem Státního fondu dopravní
infrastruktury“ se zrušují.
72. V § 43 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „V případě pozemní komunikace ve
vlastnictví státu jsou příjmem Státního fondu dopravní infrastruktury nebo kraje, pokud
zajišťuje kontrolní vážení.“.
73. V § 43b se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.
74. § 44a zní:
„§ 44a
Obec je účastníkem v řízeních ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací
nacházejících se na jejím území.“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Pozemní komunikace zařazené do kategorie dálnice podle zákona č. 13/1997 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona považují za dálnice I. třídy.
2. Silnice I. třídy, které jsou rychlostními silnicemi podle zákona č. 13/1997 Sb., ve znění
účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
považují za dálnice II. třídy.
3. 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 přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Řízení podle věty první zahájené
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obcí, která podle zákona č. 13/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona není příslušná k vedení řízení, dokončí tato obec do vydání pravomocného rozhodnutí
ve věci nebo zastavení řízení.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o silničním provozu
Čl. III
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb.,
zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003
Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č.
76/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona
č. 170/2007 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb.,
zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009
Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č.
375/2011 Sb., zákona č 18/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona
č. 197/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb. a zákona č. …/2013 Sb., se
mění takto:
1. V § 6 se odstavec 7 zrušuje.
Dosavadní odstavce 8 až 14 se označují jako odstavce 7 až 13.
2. V § 6 odst. 9 a v § 6 odst. 10 se číslo „9“ nahrazuje číslem „8“.
3. V 6 odst. 11 se slova „odstavců 8 a 9“ nahrazují slovy „odstavců 7 a 8“ a slova
„odstavce 8“ se nahrazují slovy „odstavce 7“.
4. V § 18 odst. 3 se slova „na dálnici a silnici pro motorová vozidla rychlostí nejvýše 130
km.h-1“ nahrazují slovy „na silnici pro motorová vozidla rychlostí nejvýše 110 km.h-1 a na
dálnici rychlostí nejvýše 130 km.h-1“.
5. V § 18 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Jedná-li se o dálnici nebo silnici pro
motorová vozidla bez směrově oddělených jízdních pásů, sníží se nejvyšší dovolená rychlost
na nejvýše 90 km.h-1.“.
6. § 18 odstavec 7 zní:
„(7) Místní úpravou provozu na pozemních komunikacích podle § 61 odst. 2 lze nejvyšší
dovolenou rychlost podle odstavce 4 zvýšit, maximálně však o 30 km.h-1. Na silnici pro
motorová vozidla se směrově oddělenými jízdními pásy lze mimo obec nejvyšší dovolenou
rychlost zvýšit, maximálně však o 20 km.h-1.“.
7. V § 41 odst. 8 se slova „rychlostní silnici“ nahrazují slovy „silnici pro motorová
vozidla“.
8. V § 77 odst. 1 písm. a) se slova „, kromě rychlostní silnice,“ zrušují.
9. V § 77 odst. 1 písm. b) se slova „a rychlostní silnici1)“ zrušují.
10. V § 124 odst. 2 písm. b) se slova „a rychlostní silnici1)“ zrušují.
11. V 124 odst. 4 písm. b) se slova „, kromě rychlostní silnice,1)“ zrušují.

9

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Čl. IV
V příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve
znění zákona č. 93/2004 Sb., se v bodě 9.3. slova „a rychlostních silnic“ zrušují.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl. V
V položce 36 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
zákona č. 329/2011 Sb., se v písmenu b) slova „rychlostní silnice anebo“ zrušují.
ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
Čl. VI
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA
I.
Obecná část
A) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace
1. Důvod předložení a cíle
1.1 Název
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.2 Definice problému
Předkládaný návrh řeší zejména výstupy a úkoly vzešlé z usnesení vlády ČR č. 634
ze dne 24. srpna 2011, kterým vláda vzala na vědomí doporučení Veřejného ochránce práv
ve věci změn zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Návrh rovněž reaguje
na usnesení vlády č. 949 ze dne 21. prosince 2011 k návrhu zákona, kterým se mění zákon
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a některé související zákony. Prostřednictvím tohoto usnesení byl ministru dopravy
(vedle dalších v usnesení zmíněných ministrů) stanoven úkol zpracovat a vládě
do 30. listopadu 2012 předložit návrhy změn příslušných právních předpisů upravujících
podmínky připojování ke stavbám veřejné infrastruktury a podmínky zřizování staveb
v ochranných pásmech veřejné infrastruktury.
Dále byla identifikována nutnost reagovat na požadavky aplikační praxe v některých
dílčích oblastech.
Návrh tak řeší zejména následující okruhy zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“):
 Ochrana veřejně přístupných účelových komunikací
 Nakládání s odtaženými motorovými vozidly, resp. jejich vraky
 Křížení pozemních komunikací s dráhami
 Pravomoci obecních úřadů na úseku státní správy podle zákona o pozemních
komunikacích
 Změny v pojetí a tomu odpovídajícího vymezení kategorií a tříd dálnic a silnic
Součástí návrhu je rovněž dílčí novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), která navazuje na
změny provedené v zákoně o pozemních komunikacích v oblasti kategorizace dálnic a silnic.
Návrh dále obsahuje i novelu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a novelu zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Oba tyto návrhy obsahují pouze jedinou změnu,
která souvisí s úpravami v pojetí dálniční a silniční sítě provedené v zákoně o pozemních
komunikacích.
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1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti
1.3.1 Popis stávající právní úpravy v oblasti ochrany veřejně přístupných účelových
komunikací
Zákon o pozemních komunikacích obsahuje řadu ustanovení směřujících k ochraně
samotných pozemních komunikací a jejich technického stavu. K zajištění tohoto cíle upravuje
v § 19 pravidla chování a činnosti na pozemních komunikacích při jejich obecném užívání.
Porušení stanovených povinností je pak sankcionováno podle skutkových podstat přestupků
fyzických osob a správních deliktů právnických a podnikajících fyzických osob upravených v
§ 42a a § 42b. Do tohoto režimu ochrany však nejsou zahrnuty účelové komunikace, a to ani
veřejně přístupné. Zejména tedy jejich znečištění či poškození, resp. úplné zničení, není
možné podle současné právní úpravy zákona o pozemních komunikacích postihnout.
1.3.2 Popis stávající právní úpravy nakládání s odtaženými motorovými vozidly resp.
jejich vraky
Tato oblast úpravy se zaměřuje na dva problematické instituty stávajícího znění § 19 zákona o
pozemních komunikacích. V první řadě jde o porušení povinnosti stanovené v § 19 odst. 2
písm. g) zákona o pozemních komunikacích, tzn. zákaz odstavovat na pozemních
komunikacích silniční vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není
opatřeno státní poznávací značkou, nebo které je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k
provozu (dále jen „vrak“). V takovém případě vlastník pozemní komunikace vyzve vlastníka
vraku k jeho odstranění, a neučiní-li tak ve lhůtě dvou měsíců, odstraní a zlikviduje vrak
vlastník komunikace na náklady vlastníka vraku, případně na své náklady nelze-li vlastníka
vraku zjistit.
Druhým institutem je způsob realizace dočasného zákazu stání vozidel na pozemní
komunikaci nebo její části z důvodu veřejného zájmu, k čemuž je oprávněn silniční správní
úřad. Tyto situace jsou jak plánované (zejména tzv. blokové čištění), tak neplánované či
plánované jen ve velice krátkém předstihu (havárie plynu, státní návštěvy, atd.). V případě
neuposlechnutí tohoto zákazu je pak vlastník příslušné komunikace oprávněn odstranit
silniční vozidlo na náklady jeho provozovatele, pokud provozovatel silničního vozidla
neprokáže závažné důvody, které mu znemožnily, aby silniční vozidlo odstranil včas sám.
Právní úprava těchto situací se v praxi jeví jako mezerovitá a nedostatečná, zejména co do
nakládání s odtaženými vozidly. Úpravě je vytýkána zejména nemožnost odtažená vozidla
v některých případech prodat a výtěžek použít na úhradu vzniklých nákladů. Judikatura ze
strohé úpravy dále dovozuje, že po uplynutí veřejného zájmu na dočasném zákazu stání
vozidel je vlastník pozemní komunikace mj. povinen případná mezitím odtažená vozidla opět
vrátit na původní místo. Takový přístup je zejména ve větších městech prakticky
nerealizovatelný nebo spojený s příliš vysokými náklady.
1.3.3 Popis stávající právní úpravy křížení pozemních komunikací s drahami
Tuto otázku upravuje § 37 zákona o pozemních komunikacích, a to opět poměrně kusým
způsobem. Preferovaným řešením je mimoúrovňové křížení pozemních komunikací
s dráhami, úrovňové křížení lze zřídit jen v některých případech, a to na dráhách malého
dopravního významu na základě povolení silničního správního úřadu se souhlasem drážního
správního úřadu a příslušného orgánu Policie České republiky. Toto ustanovení se vztahuje na
úpravu pouze v souvislosti s úrovňovým křížením silnice a místní komunikace s dráhou,
ostatní kategorie pozemních komunikací nejsou v tomto ustanovení explicitně uvedeny, což
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přináší v praxi mnohé potíže zejména v případech křížení dráhy s veřejně přístupnou účelovou
komunikací. Dostatečně není popsán ani samotný proces povolování takovýchto přejezdů,
podmínky povolení směřující zejména k zajištění bezpečnosti provozu na těchto přejezdech,
atd. Problémy pak vyvstávají i v souvislosti s právním režimem zániku úrovňových křížení
účelové komunikace s dráhou. V úvahu přichází aplikace obecných předpisů o stavebním
řízení, kdy ovšem v praxi může docházet k nejasnostem v příslušnosti správních orgánů a
kompetenčním konfliktům.
1.3.4 Popis stávající právní úpravy pravomoci obecních úřadů na úseku státní správy
podle zákona o pozemních komunikacích
Podle § 40 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích přísluší obcím několik pravomocí,
z nichž nejnáročnější se jeví pravomoc podle § 40 odst. 5 písm. c) zákona, tedy působnost
silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových
komunikací. Tato působnost zahrnuje rozličnou škálu činností, mj. se jedná o rozhodování
o připojování či naopak zrušení těchto komunikací, rozhodování o omezení obecného užívání
či povolení zvláštního užívání, vydávání povolení ke zřízení reklamních zařízení v silničním
ochranném pásmu daných komunikací, apod. Podle doporučení Veřejného ochránce práv se
výkon této působnosti jeví mnohdy jako složitý a náročný, nepřiměřený k povaze obcí
tzv. jedničkového typu. Své závěry dokládá stovkami podnětů a zkušeností se správním
řízením v těchto otázkách.
Nejpalčivěji se projevuje deficit stávající právní úpravy u obcí tzv. jedničkového typu
ve výkonu pravomocí vyplývajících právě z postavení silničního správního úřadu. Předně lze
poukázat již na případy rozhodování o samotné existenci účelové komunikaci, kdy ze zákona
o pozemních komunikacích přísluší takovéto rozhodnutí, resp. vedení řízení o něm právě
(„jedničkovým“) obcím. Vzhledem k tomu, že se jedná o relativně dosti náročnou právní
otázku, je pak rozhodování či již vedení samotného správního řízení v dané věci pro
představitele obcí ve většině případů fakticky nepřekonatelným problémem. Z toho pak
následně vyplývají věcné i právní chyby, které je případně nutné složitým způsobem zhojovat.
Na první pohled je pak možno spatřovat ve svěření určitých pravomocí obecním úřadům
jedničkových obcí snahu o přiblížení státní správy co nejblíže občanovi. Ve světle stávající
úpravy však paradoxně dochází k situacím spíše opačným, a to zejména z – již výše
zmíněného – důvodu faktického nezvládnutí výkonu dané agendy na těchto úřadech. Určitá
rozhodnutí obecních úřadů vyplývajících z postavení silničního správního úřadu jsou spojena
s vydáním navazujícího rozhodnutí (např. osazení veřejně přístupné či místní komunikaci ve
správním obvodu odpovídajícím dopravním značením), které však vydává obecní úřad obce
„trojkové“. Ani z pohledu občana – žadatele tedy není možné shledávat stávající právní
úpravu jako úpravu založenou na principu co nejširší centralizace, resp. koncentrace agendy
na jednom typu úřadu.
Aplikační praxe však signalizuje, že ani výkon zákonem založené působnosti obcí ve věcech
místních komunikací nelze hodnotit uspokojivě. Ve většině případů jsou místní komunikace
ve vlastnictví daných obcí, což je především důvodem, proč se zdá být situace oproti veřejně
přístupným komunikacím méně problematická. Obce totiž mnohá správní řízení ohledně
uzavírek, objížděk apod. prakticky vůbec nevedou a danou věc řeší pouze „fakticky“ z pozice
vlastníka místní komunikace, popř. pouze s pomocí institutů místních poplatků.
1.3.5 Popis stávajícího pojetí dálnic a silnic podle zákona o pozemních komunikacích
V České republice existují v současnosti dva typy pozemních komunikací, které jsou určeny
pro rychlou dálkovou dopravu, na nichž je nejvyšší dovolená rychlost zpravidla 130 km/h a
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které jsou laickou veřejností vnímány jako komunikace tvořící dálniční síť. Z pohledu zákona
o pozemních komunikacích se jedná o dálnice a rychlostní silnice. Toto rozdělení klade důraz
spíše na stavebně technické parametry daných pozemních komunikací. K tomu však
přistupuje i úprava zakotvená v zákoně o silničním provozu, která – jak vyplývá ze samotného
názvu zákona – zohledňuje především otázku bezpečnosti a plynulosti provozu na daných
pozemních komunikacích. Zákon o silničním provozu užívá do jisté míry odlišnou
terminologii než zákon o pozemních komunikacích. Z pohledu označování pozemních
komunikací se zvláštní obecnou úpravou provozu rozlišuje zákon o silničním provozu
dopravní značky „dálnice“ a „silnice pro motorová vozidla“ s tím, že obě dopravní značky
znamenají z hlediska platných právních předpisů pro provoz na pozemní komunikaci to
samé.Jako nejproblematičtější bod stávající právní úpravy je předkladatelem novely vnímán
pojem „rychlostní silnice“. Z hlediska systematiky třídění pozemních komunikací se nejedná
ani o samostatnou kategorii, a dokonce ani o samostatnou třídu pozemní komunikace. Platné
znění výslovně stanoví, že rychlostní silnicí se rozumí „silnice I. třídy vystavěná jako
rychlostní“ s tím, že takováto silnice má obdobné stavebně technické vybavení jako dálnice,
je určena pro rychlou dopravu a je přístupná pouze silničním motorovým vozidlům, jejichž
nejvyšší dovolená rychlost není nižší, než stanoví zvláštní právní předpis. De facto se tedy
jedná o obdobu dálnice, což v praxi podpořilo i znění navazujících podzákonných a
technických předpisů. Na roveň dálnice staví rychlostní silnici zákon prakticky ve všech
ustanoveních, a to i z pohledu příslušnosti správních úřadů.
V praxi činí největší obtíže dvě skutečnosti: Absence jakéhokoliv správního rozhodnutí
o změně zatřídění silnice I. třídy na rychlostní silnici a faktická a dle mnoha názorů nežádoucí
provázanost stavebního pojmu rychlostní silnice s provozním pojmem silnice pro motorová
vozidla, neboť toto označení je prakticky jedinou možností jak viditelně odlišit rychlostní
silnici od jiné silnice I. třídy. V posledních letech významně přibývá počet úseků silnic I.
třídy, které jsou vybudovány jako čtyřpruhové se směrově oddělenými jízdními pásy a je
technicky možné na nich umožnit jízdu rychlostí vyšší než 90 km/h, není však žádoucí je
zařadit do sítě rychlostních silnic, a tím změnit vybrané právní aspekty těchto komunikací,
mezi něž patří příslušnost silničního správního úřadu, speciálního stavebního úřadu a úřadu
stanovujícího dopravního značení nebo šířka ochranného pásma komunikace a další. Dle
platných předpisů tedy neexistuje praktická možnost, jak plně využít potenciál již
realizovaných, ale také mnoha k výstavbě připravovaných komunikací, aniž by zároveň došlo
k výraznému zásahu do právního postavení jak úřadů, tak vlastníků nemovitostí v okolí těchto
komunikací.
1.3.6 Popis stávající právní úpravy nejvyšších dovolených rychlostí na dálnicích a
silnicích
Zákon o pozemních komunikacích ve svém § 4 odst. 2 vymezuje přístup na dálnici tak, že
dálnice je přístupná pouze silničním motorovým vozidlům, jejichž nejvyšší dovolená rychlost
není nižší, než stanoví zvláštní předpis. Obdobné vymezení provádí v § 5 odst. 3, kde je
řečeno, že silnice I. třídy vystavěná jako rychlostní silnice je určena pro rychlou dopravu a je
přístupná pouze silničním motorovým vozidlům, jejichž nejvyšší dovolená rychlost není nižší,
než stanoví zvláštní předpis. Tímto zvláštním právním předpisem se postupným legislativním
vývojem stal (bez adekvátní úpravy znění příslušné poznámky pod čarou) zákon o silničním
provozu. Ten stanovení nejvyšších dovolených rychlostí obsahuje ve svém § 18. Předně je zde
řečeno, že řidič motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3500 kg a
autobusu smí jet mimo obec rychlostí nejvýše 90 km/h; na dálnici a silnici pro motorová
vozidla rychlostí nejvýše 130 km/h. V tomto směru tedy zákonná úprava nečiní rozdíl mezi
dálnicí a silnicí pro motorová vozidla.
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1.4 Identifikace dotčených subjektů
Dotčenými subjekty navrhované právní úpravy (pro účely hodnocení dopadů regulace)
jsou zejména příslušné správní orgány v oblasti pozemních komunikací, tj. silniční správní
úřady, a dále uživatelé pozemních komunikací a do určité míry také vlastníci nemovitostí
v ochranném pásmu pozemních komunikací.
1.5 Popis cílového stavu
Cíle navrhované úpravy lze obecně shrnout jako odstranění nedostatků a zejména mezer
v současné právní úpravě a zjednodušení a zefektivnění výkonu státní správy v oblasti
pozemních komunikací. V jednotlivých otázkách lze pak cíle vymezit následovně:
Ochrana veřejně přístupných účelových komunikací
Cílem navrhované právní úpravy je odstranění neodůvodněné absence ochrany veřejně
přístupných pozemních komunikací, zejména proti jejich znečišťování a poškozování. Je
nutné stanovit pravidla užívání těchto pozemních komunikací a možnost sankcionování jejich
porušení.
Nakládání s odtaženými motorovými vozidly resp. jejich vraky
Je nutné podrobněji stanovit postup při odstraňování vozidel či jejich vraků v nezbytných
případech a zároveň jejich dalšího nakládání v případě, že se nepodaří zjistit vlastník vozidla
nebo se o vozidlo nezajímá. Výsledný postup by měl být co nejjednodušší a neměl by
znamenat výrazné náklady, které by pak musely být vymáhány nebo kryty z veřejných
rozpočtů. Nezbytné je ovšem zachovat dostatečnou ochranu práv vlastníka, resp.
provozovatele vozidla.
Křížení pozemních komunikací s drahami
Cílem navrhované právní úpravy je doplnění mezer v právní úpravě zejména co do vymezení
pozemních komunikací, na které se má právní úprava vztahovat. Dále je nutné doplnit a
zpřehlednit pravomoci v povolování úrovňových přejezdů a podmínky jejich povolování.
Pravomoci obecních úřadů na úseku státní správy podle zákona o pozemních
komunikacích
V této oblasti je nezbytné důsledně vyhodnotit, jakým způsobem do budoucna vyřešit
stávající neuspokojivý stav v oblasti výkonu zákonem svěřených pravomocí obcím, resp.
obecním úřadům „jedničkových“ obcí. V tomto směru je zapotřebí zvážit, zda a případně
v jakém rozsahu přenést stávající pravomoci na obce vyššího typu. Zároveň je však zapotřebí
přistupovat obezřetně k právu územních samosprávných celků na správu vlastních záležitostí.
Změny v kategorizaci dálnic a silnic a navazující úprava nejvyšších dovolených
rychlostí v zákoně o silničním provozu
Současné pojetí dálnic a rychlostních silnic oprávněně vzbuzuje mnohé otázky a nejasnosti, a
to zejména u uživatelů pozemních komunikací, pro něž především jsou tyto komunikace
budovány. Rychlostní silnice jsou dnes laickou veřejností vnímány jako dálnice. Platí zde
obdobná pravidla provozu a rychlostní silnice není v zásadě na první pohled od dálnice
rozeznatelná. Rozdíl mezi dálnicí a rychlostní silnicí prakticky neexistuje ani z pohledu
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výkonu státní správy a je minimální také z hlediska platných předpisů určujících technické
parametry těchto pozemních komunikací.
Cílový stav spočívá v úpravě systematiky řazení pozemních komunikací v České republice, a
to jak z hlediska dělby kompetencí jednotlivých správních úřadů, tak z hlediska kategorizace
a zatřídění jednotlivých tahů pozemních komunikací. Hlavním přínosem má být dosažení
úspory při výstavbě dálnic a silnic I. třídy, přičemž novelizace bude promítnuta následně do
navazujících podzákonných předpisů a technických norem. Předkládaná novela navrhuje
sjednocení dálnic a rychlostních silnic v jedné kategorii pozemních komunikací, s využitím
dělení kategorie dálnice na dvě třídy. Zároveň se předpokládá vyřazení některých tahů již
existujících či plánovaných rychlostních silnic a jejich ponechání v kategorii silnice I. třídy
s tím, že bude umožněno díky související novelizaci zákona o silničním provozu lépe využít
jejich stavebně technický stav, aniž by muselo dojít k zásadní změně právního postavení
správních úřadů či vlastníků nemovitostí v okolí těchto silnic.
U dálnic II. třídy je výslovně zaváděna možnost jejich etapové výstavby v polovičním profilu,
tzn. že v první etapě dojde pouze k výstavbě a zprovoznění jednoho jízdního pásu ve
dvoupruhovém popř. třípruhovém uspořádání v souladu s příslušnými ustanoveními
technických norem s tím, že k dostavbě druhého jízdního pásu dojde až v závislosti na
naplnění dopravní kapacity polovičního profilu. Z hlediska zatřídění se však již bude jednat o
dálnici a to včetně příslušnosti orgánů státní správy či šířky ochranného pásma dálnice, neboť
je předpokládáno, že tyto skutečnosti by měly být dány primárně dopravním významem
komunikace a jeho zařazením do transevropských sítí, a nikoliv pouze stavebně technickým
uspořádáním.
V návaznosti na navrhované změny v kategorizaci pozemních komunikací a ponechání části
stávajících rychlostních silnic v kategorii silnice I. třídy je navrhována změna ve stávající
praxe osazování silnic značkami silnice pro motorová vozidla. Cílem je uvolnění dopravní
značky silnice pro motorová vozidla pro pozemní komunikace, na kterých je žádoucí omezit
nemotorový provoz a v návaznosti na tuto skutečnost upravit nejvyšší dovolenou rychlost bez
nutnosti přestavět tyto komunikace ve finančně náročných dálničních parametrech. Nová
právní úprava mění obecnou úpravu nejvyšší dovolené rychlosti na silnicích pro motorová
vozidla na 110 km/h u směrově dělených komunikací, že u vyhovujících úseků silnic pro
motorová vozidla bude možné místní úpravou provozu navýšit nejvyšší dovolenou rychlost až
na 130 km/h (u směrově nedělených komunikací by maximální rychlost byla snížena
prostřednictvím dopravního značení na 90 km/h). Tohoto kroku by mělo být využíváno
převážně na úsecích, kde stavebně technické řešení dovoluje bezpečně touto rychlostí jezdit.
Pojem silnice pro motorová vozidla byl oficiálně poprvé použit v roce 1975 v rámci vydání
vyhlášky federálního ministerstva vnitra, která umožnila označit vybrané silniční tahy
dopravní značkou „Silnice pro motorová vozidla“. V roce 1978 byl zpracován Ústavem
silničního hospodářství „Návrh rozsahu silnic pro motorová vozidla v ČSR“. Do sítě silnic
pro motorová vozidla mohly být zařazeny silnice splňující tyto podmínky:
 Silnice je významným dopravním tahem propojujícím jádrová města regionálních
sídelních aglomerací v ČSR, případně zabezpečujících jejich spojení se sousedními státy
ve směru hlavních evropských silnic nebo s význačnými rekreačními oblastmi.
 Je možno zabezpečit vyhrazení silnice jen pro motorová vozidla s nejnižší konstrukční
rychlostí 50 km/h.
 Není možné připustit dopravní obsluhu přilehlých pozemků či zástavby.


Pro výhled je zařazení možné jen v uceleném úseku začínajícím nebo končícím vazbou na
rychlostní komunikaci města nebo v dopravně významné křižovatce dálniční nebo silniční
sítě, kde se podstatně mění charakter dopravy.
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Zařazena může být i silnice plnící funkci dálničního přivaděče.

Postupem času ovšem došlo k deformaci výše uvedených podmínek a nově budované
rychlostní silnice se stále více začaly přibližovat charakterově dálnicím, a to jak stavebně
technických uspořádáním, tak i nejvyšší dovolenou rychlostí. Na dálnicích a silnicích pro
motorová vozidla platila až do roku 1997 nejvyšší dovolená rychlost 110 km/h. Zatímco
tehdejší parametry dálnic byly nastaveny pro umožnění rychlosti vyšší (návrhová rychlost ve
většině případů 120 km/h), návrhové parametry „silnic pro motorová vozidla“ byly v naprosté
většině nastaveny na návrhovou rychlost 100 km/h. Ačkoliv návrhová rychlost a rychlost
nejvyšší dovolená nemusí být nutně shodné, dochází v praxi (v návaznosti na české státní
normy) k nastavení nejvyšší dovolené rychlosti zpravidla ve výši návrhové rychlosti + 10
km/h.
S příchodem legislativních změn v souvislosti se zavedením zpoplatnění sítě nadřazených
komunikací v roce 1994 a úpravou nejvyšší dovolené rychlosti na dálnicích i silnicích pro
motorová vozidla na 130 km/h v roce 1997 (vyhláška č. 223/1997 Sb., kterou se mění a
doplňuje vyhláška Federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na
pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu)) již bohužel nedošlo k důslednému
vyhodnocení dopadů tohoto opatření a dopravně-bezpečnostní rizika byla dle názorů
některých odborníků díky politickému rozhodnutí přehlížena.
Ačkoliv byly legislativní a stavebně technické rozdíly mezi dálnicí a rychlostní silnicí při
tvorbě nových předpisů stále více stírány, stavebně technické uspořádání stávajících
komunikací bylo upravováno pouze velmi pomalu a k adekvátnímu přizpůsobení stavebně
technických parametrů došlo postupem času pouze u nově budovaných rychlostních silnic a k
nápravě nedostatečného stavu stávajících rychlostních silnic dodnes i po patnácti letech
existence limitu 130 km/h nebylo dosud přistoupeno. V kontrastu ke starším úsekům
rychlostních silnic jsou současné minimální požadavky na nově budované rychlostní silnice
na úrovni, která běžně odpovídá ve valné části Evropy základním požadavkům, jež jsou
kladeny na nové dálnice, což je v současné ekonomické situaci již nadále neudržitelné.
Předkládaný návrh tak představuje z velké části návrat k dřívějšímu pojetí silnic pro motorová
vozidla tak, jak bylo představeno již v 70. letech 20. Století. V tomto duchu došlo také
k výstavbě značné části úseků rychlostních silnic, u nichž se nově převedení do dálniční sítě
nepředpokládá.
Česká republika v minulosti investovala nemalé finanční prostředky do výstavby směrově
dělených komunikací, které však usnesením vlády ani rozhodnutím ministerstva mezi
rychlostní silnice zahrnuty nejsou. Po provedení doporučovaného dopravě-inženýrského
posouzení je velmi pravděpodobné, že mnohé z těchto komunikací po (ve srovnání
s přestavbou na dálniční parametry) finančně nenáročných úpravách umožní bezpečnou jízdu
i vyšší než obecně dovolenou rychlostí 90 km/h. Využití možnosti umístit na tyto komunikace
značku „silnice pro motorová vozidla“ tu přispěje jak k efektivnějšímu využití realizované
investice, tak ke zvýšení bezpečnosti provozu vyloučením nemotorové a pomalé dopravy a
v neposlední řadě i k vyššímu komfortu běžných uživatelů pozemních komunikací. V rámci
prosazování změny tohoto pojetí byl přijat obecný konsensus, že tyto silnice by měly být
koncipovány jako určitý mezistupeň mezi běžnou dvoupruhovou silnicí I. třídy a dálnicí, a to
obecnou úpravou nejvyšší dovolené rychlosti ave výši 110 km/h za podmínky, že jsou tyto
komunikace vybudovány bez úrovňových křížení s ostatními stavbami veřejné infrastruktury
a s omezením připojení sousedních nemovitostí.
Následující tabulky zachycují v přehledné formě současný stav podle stávající právní úpravy
(tabulka 1) a jeho srovnání s novým pojetím, jak je nyní navrhováno (tabulka 2).
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Tabulka 1
Současné pojetí

dálnice

rychlostní silnice

ostatní silnice
I. třídy

místní rychlostní
komunikace

označení dopravní značkou

"dálnice"

"silnice pro
motorová vozidla"

bez zvláštního
označení

"silnice pro
motorová vozidla"

nejvyšší dovolená rychlost
mimo obec (v km/h)

130

130

90

130

nejvyšší dovolená rychlost
v obci (v km/h)

obecně 80
(lze zvýšit až o 30)

obecně 80
(lze zvýšit až o 30)

obecně 50
(lze zvýšit až o 30)

obecně 80
(lze zvýšit až o 30)

systém údržby

střediska správy a
údržby (SSÚD)

zajištěno smluvně,
výjimečně SSÚD

zajištěno smluvně
(krajské SÚS)

řeší obce
samostatně

vybavení informačním
systémem (SOS hlásky apod.)

ano

na nových stavbách
ano

výjimečně

ve vybraných
úsecích

zařízení pro provozní informace
(proměnné textové značky)

ano

výjimečně

výjimečně

ve vybraných
úsecích

příslušný správní úřad

Ministerstvo
dopravy a
Ministerstvo vnitra

Ministerstvo
dopravy a
Ministerstvo vnitra

Krajské úřady a
příslušná krajská
ředitelství Policie ČR

Obecní úřady obcí s
rozš. působností,
MHMP a Policie ČR

odhad počtu km
- stávající / výhledový

750 / 1022

452 / 1148

5795 / cca 4800

–

Tabulka 2
Nové pojetí

dálnice

silnice I. třídy
označené DZ SPMV

ostatní silnice
I. třídy

MK I. třídy označené
DZ SPMV

označení dopravní značkou

"dálnice"

"silnice pro
motorová vozidla"

bez zvláštního
označení

"silnice pro
motorová vozidla"

nejvyšší dovolená rychlost
mimo obec (v km/h)

130

obecně 110
(lze zvýšit až o 20)

90

obecně 110
(lze zvýšit až o 20)

nejvyšší dovolená rychlost
v obci (v km/h)

obecně 80
(lze zvýšit až o 30)

obecně 80
(lze zvýšit až o 30)

obecně 50
(lze zvýšit až o 30)

obecně 80
(lze zvýšit až o 30)

systém údržby

SSÚD

smluvně dle nové
soutěže

smluvně dle nové
soutěže

řeší obce
samostatně

vybavení informačním
systémem (SOS hlásky apod.)

ano

ve vybraných
úsecích

ne

ve vybraných
úsecích

zařízení pro provozní informace
(proměnné textové značky)

ano

ve vybraných
úsecích

výjimečně

ve vybraných
úsecích

příslušný správní úřad

Ministerstvo
dopravy a
Ministerstvo vnitra

Krajské úřady a
příslušná krajská
ředitelství Policie ČR

Krajské úřady a
příslušná krajská
ředitelství Policie ČR

Obecní úřady obcí s
rozš. působností,
MHMP a Policie ČR

odhad počtu km
- k roku 2014 / výhledový

1034 / cca 1634

cca 300 / 800-900

cca 5640 / cca 4500

–
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2. Návrh variant řešení
2.1 Návrh variant v oblasti ochrany veřejně přístupných účelových komunikací
Varianta A – nulová
Při zachování současného stavu nebude ani nadále zakotvena právní ochrana veřejně
přístupných účelových komunikací a jejich znečištění či poškození nebude moci být
postihováno.
Varianta B – rozšíření ochrany pozemních komunikací a zákazu vykonávat zákonem
stanovené činnosti i na veřejně přístupné účelové komunikace
Tato varianta předpokládá nejen rozšíření obecného zákazu znečišťování a poškozování
pozemních komunikací i na veřejně přístupné účelové komunikace, ale zároveň by na veřejně
přístupných účelových komunikacích bylo zakázáno vykonávat i všechny další zákonem
předpokládané činnosti.
Varianta C – rozšíření ochrany pozemních komunikací a zákazu vykonávat pouze některé
zákonem stanovené činnosti i na veřejně přístupné účelové komunikace
Varianta C rovněž předpokládá rozšíření obecného zákazu znečišťování a poškozování
pozemních komunikací i na veřejně přístupné účelové komunikace. Oproti předchozí variantě
jsou však vytipovány pouze určité činnosti, které by bylo nově zakázáno provádět i na veřejně
přístupných účelových komunikacích.
2.2 Návrh variant v oblasti nakládání s odtaženými motorovými vozidly resp. jejich
vraky
Varianta A – nulová
Při zachování současného stavu se bude i nadále současná praxe potýkat s nedostatečně
upravenými postupy zejména v případě, že vlastník vozidla či vraku není znám, nebo se
správními orgány nespolupracuje.
Varianta B – zakotvení povinnosti vlastníka pozemní komunikace vrátit vozidlo na místo, ze
kterého bylo odtaženo
Stávající právní úprava jednoznačně neřeší, jakým způsobem má vlastník pozemní
komunikace, na které bylo z důvodu veřejného zájmu zakázáno stání vozidel, postupovat po
odpadnutí tohoto veřejného zájmu, resp. do skončení dočasného zákazu stání. Jedná se
především o úpravu nakládání s vozidly, která byla na dané komunikaci umístěna v rozporu
s tímto zákonem a vlastníkem této komunikace odtažena. V určitém směru nalézá odpověď na
tuto otázku stávající judikatura (srov. zejm. rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 21 Cdo
4546/2009 ze dne 19. 12. 2010), kdy je dovozována povinnost vlastníka pozemní komunikace
odtažené vozidlo vrátit zpět na místo, ze kterého bylo odtaženo. V návaznosti na to pak
varianta B v sobě zahrnuje řešení, které explicitně zakotvuje do zákona o pozemních
komunikacích tuto povinnost.
Varianta C – dopracování podrobnější právní úpravy pro nakládání odtaženými vozidly nebo
vraky
Tato varianta předpokládá komplexní úpravu nakládání s odtaženými vozidly při porušení
časově omezeného zákazu parkování z důvodu veřejného zájmu (popř. i s odstavenými vraky
vozidel). Tato varianta předpokládá několik na sebe navazujících postupů vlastníka pozemní
komunikace; jedná se o: (1) po pominutí veřejného zájmu má být vozidlo nejprve vráceno na
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místo, ze kterého bylo odtaženo, není-li to možné, pak (2) vlastník pozemní komunikace
vozidlo uskladní a vyzve jeho provozovatele k tomu, aby si vozidlo vyzvedl; (3) pokud do půl
roku provozovatel neprojeví o vozidlo zájem, je vlastník pozemní komunikace oprávněn
uskladněné vozidlo prodat a z výtěžku prodeje pokrýt své náklady a zbytek převést
provozovateli, pokud poskytne dostatečné údaje. Náklady na manipulaci s vozidlem nese jeho
provozovatel.
2.3 Návrh variant v oblasti křížení pozemních komunikací s drahami
Varianta A – nulová
Značné množství již v současnosti existujících přejezdů bude v podstatě ponecháno mimo
právní úpravu. Nebudou dostatečně určeny podmínky jejich zajištění ani úprava případného
rušení.
Varianta B – zahrnutí všech pozemních komunikací do režimu zřizování úrovňových přejezdů
Stanovení jednotného režimu a podmínek povolování úrovňových křížení pozemních
komunikací s drahami na všech typech pozemních komunikací.
2.4 Návrh variant v otázce pravomocí obecních úřadů na úseku státní správy podle
zákona o pozemních komunikacích
Varianta A – nulová
Při zachování současné právní úpravy budou obce tzv. prvního typu i nadále čelit nápadům
složité agendy, k jejichž efektivnímu řešení nejsou uzpůsobeny a reálně v praxi nezvládají
vyřizovat.
Varianta B – přenesení celé působnosti silničního správního úřadu na obce vyššího typu
V daném případě by došlo ke kompletnímu přenesení vykonávané agendy z obcí
jedničkového typu na obce vyššího typu. Zde je možné uvažovat dvě podvarianty – přenesení
působnosti na obecní úřady pověřených („dvojkových“) obcí nebo na obecní úřady
(„trojkových“) obcí s rozšířenou působností.
Varianta C – přenesení části působnosti silničního správního úřadu na obce vyššího typu
Obdobně jako u varianty B zde dochází k přesunu pravomocí vykonávaných obcemi
jedničkovými, na obce vyššího typu, nikoliv však v celkovém rozsahu, nýbrž pouze v části.
Ostatní nepřesunutá agenda by pak nadále zůstala na těchto jedničkových obcích. Rovněž zde
přichází v úvahu dvě podvarianty přenesení působnosti, a to na obecní úřady pověřených
(„dvojkových“) obcí nebo na obecní úřady („trojkových“) obcí s rozšířenou působností.
2.5 Návrh variant v otázce změny kategorizace dálnic a silnic
Varianta A – nulová
Nulová varianta představuje ponechání stávajícího vymezení dálnic a silnic v zákoně o
pozemních komunikacích a pro další postup předpokládá využití platných ustanovení zákona
o pozemních komunikacích a zákona o silničním provozu ve spojení se zásadní změnou
technických předpisů a metodiky.
Varianta B – rozdělení kategorie dálnice do dvou tříd
Tato varianta předpokládá zrušení pojmu rychlostní silnice a související úpravy. Rychlostní
silnice budou převedeny do nově vzniklé II. třídy dálnic s tím, že nevyhovující úseky budou
rozhodnutím Ministerstva dopravy ponechány v kategorii silnice I. třídy označené značkou
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silnice pro motorová vozidla. V praxi pak dojde ke sjednocení výkonu státní správy u
silničních správních úřadů, speciálních stavebních úřadů a úřadů stanovujících dopravní
značení podle kategorií a tříd (dálnice – ministerstvo, silnice I. třídy – krajský úřad, silnice II.
a III. třídy, místní a účelové komunikace – obecní úřad obce s rozšířenou působností) s tím,
že bude zavedena povinnost rozhodovat ve správním řízení také o změně třídy komunikace.
Tato varianta rovněž nebude mít dopady na systém zpoplatnění pozemních komunikací
(časový poplatek, mýtné), zde bude nadále rozhodující zařazení příslušného úseku silnice do
prováděcího předpisu.
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů
3.1 Identifikace nákladů a přínosů v oblasti ochrany veřejně přístupných účelových
komunikací
Varianta A – nulová
Zachování současného stavu neodstraní nedostatky současné právní úpravy, tedy chybějící
ochranu veřejně přístupných účelových komunikací. Náklady na odstranění případného
znečištění či poškození těchto komunikací i nadále v plném rozsahu ponese jejich vlastník.
Varianta B – rozšíření ochrany pozemních komunikací a zákazu vykonávat pouze některé
zákonem stanovené činnosti i na veřejně přístupné účelové komunikace
Tato varianta adekvátním způsobem odstraňuje nedostatek současné právní úpravy, tj. absenci
ochrany veřejně přístupných účelových komunikací před jejich poškozováním a
znečišťováním. Zároveň pak poskytuje tuto ochranu v nejširší možné míře tím, že obdobně
jako u ostatních kategorií pozemních komunikací zakazuje i na veřejně přístupných účelových
komunikacích vykonávat i další, zákonem stanovené, činnosti. S tím jsou spojeny zvýšené
nároky především na samotné vlastníky těchto účelových komunikací, neboť jím tímto
krokem vyvstávají nové povinnosti, které doposud nebylo nutné na dané kategorii
komunikace dodržovat.
Varianta C – stanovení povinností při užívání veřejně přístupných účelových komunikací
Obdobně variantě B představuje tento návrh krok k zákonnému stanovení ochrany veřejně
přístupných účelových komunikací. Rovněž tato varianta povede k vyššímu zatížení uživatelů
veřejně přístupných účelových komunikací uložením nových povinností. Stanoveny však
budou pouze povinnosti směřující zejména k ochraně technického stavu a sjízdnosti těchto
komunikací, a k zabránění jejich poškození či znečištění. Bude se jednat o povinnosti, které
již existují na jiných typech pozemních komunikací. Lze očekávat, že pro vlastníky veřejně
přístupných účelových komunikací tato varianta přinese úspory v podobě snížených nákladů
na opravu poškozených či znečištěných komunikací. Pro správní úřady může tato varianta
přinést dopady v podobě zvýšené agendy – nových přestupkových řízení a řízení o správních
deliktech. Nárůst agendy by měl být kompenzován příjmy z pokut.
3.2 Identifikace nákladů a přínosů v oblasti nakládání s odtaženými motorovými
vozidly resp. jejich vraky
Varianta A – nulová
Zachování současného stavu představuje spolu s aplikační praxí výraznou komplikaci pro
možnost provádět blokové čištění, popř. jej připouští za cenu zvýšených nákladů spojených se
skladováním odtažených vozidel. Jsou sice chráněna vlastnická práva vlastníků odtažených
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vozidel, nicméně není umožněno s těmito vozidly dále nakládat, popř. je následně prodat a
nahradit tak účelně vynaložené náklady z jejich výtěžku. Zároveň není řešena situace, kdy
vlastník nejeví o odtažené vozidlo zájem.
Varianta B – zakotvení povinnosti vlastníka pozemní komunikace vrátit vozidlo na místo, ze
kterého bylo odtaženo
Zakotvení povinnosti vlastníka pozemní komunikace vrátit vozidlo zpět na místo, odkud bylo
odtaženo, by bylo v praxi spojeno se značnými (ne-li nepřekonatelnými) obtížemi pro
vlastníka této pozemní komunikace. Místa, odkud byla vozidla odtažena, jsou prakticky ihned
po odstranění zákazových dopravních značek obsazena, tudíž ve většině případů není vůbec
možné tuto případnou povinnost prakticky splnit. Tato varianta tedy na straně jedné
minimalizuje náklady provozovatele odtaženého vozidla, na straně druhé ovšem ukládá
vlastníkovi pozemní komunikace takřka nesplnitelnou povinnost. Toto povede k nevyužívání
možnosti odtahů vozidel zaparkovaných v dočasném zákazu stání, což ovšem ztíží, ne-li
znemožní provedení úkonů, pro které bylo parkování dočasně zakázáno (např. blokové čištění
komunikací).
Varianta C – dopracování podrobnější právní úpravy pro nakládání s odtaženými vozidly
nebo vraky
Tato varianta umožní vlastníkovi pozemní komunikace zvolit postup podle konkrétních
podmínek a zároveň mu zajišťuje úhradu nákladů spojených zejm. s odtažením a uskladněním
vozidla.
Ve vztahu k provozovateli vozidla tato varianta zajišťuje možnost snížení nákladů při odtahu
vozidla, zejm. stanovením primární povinnosti vrátit vozidlo na původní místo, ze kterého
bylo odtaženo. Podstatným zásahem je možnost prodat odtažené vozidlo, ovšem tento postup
je podmíněn dlouhodobou nečinností provozovatele vozidla po prokazatelné výzvě
k vyzvednutí vozidla. Tento postup je však zároveň i další možností omezení nákladů, neboť
při dlouhodobém skladování by náklady mohly přerůst i cenu vozidla.
Ve vztahu k dosažení veřejného zájmu, kvůli kterému bylo na určité pozemní komunikaci
zakázáno parkování, se tato varianta jeví jako efektivní, protože umožňuje odtahovat vozidla
porušující tento zákaz nejen de iure, ale i de facto.

3.3 Identifikace nákladů a přínosů v oblasti křížení pozemních komunikací
s drahami
Varianta A – nulová
Tato varianta sice nepřináší nové náklady dotčeným subjektům, zároveň ale nezaručí
dostatečný podklad pro zabezpečení přejezdů, neboť nestanovuje dostatečné podmínky.
Varianta B – zahrnutí všech pozemních komunikací do režimu zřizování úrovňových přejezdů
Může se jednat o nárůst agendy, ovšem v minimální míře – ke zřizování nových přejezdů
dochází sporadicky. Naopak dává lepší podklad pro zajištění bezpečnosti na těchto
přejezdech.
3.4 Identifikace nákladů a přínosů v otázce pravomocí obecních úřadů na úseku
státní správy podle zákona o pozemních komunikacích
Varianta A – nulová
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Tato varianta znamená ponechání stávajícího neuspokojivého a značné kritice podrobeného
stavu, kdy obce prvního typu budou nadále zatěžovány nemalým nápadem agendy, kterou
nejsou v mnoha ohledech schopny zvládat a uspokojivě vyřizovat. Tento nevyhovující stav
pak bude nadále dopadat především na účastníky předmětných správních řízení.
Varianta B – přenesení celé působnosti silničního správního úřadu na obce vyššího typu
Přenos veškeré působnosti silničního správního úřadu na obce vyššího typu by neměl
představovat v zásadě žádný problém, neboť tyto obce jsou mnohem lépe věcně i personálně
vybaveny. Zároveň by se nejednalo o agendu, se kterou by již tyto obce neměly zkušenosti,
neboť se jedná o prakticky shodné pravomoci, které již dnes vykonávají jakožto silniční
správní úřady u silnic II. a III. třídy. Na četných příkladech z praxe lze uvést, že obce vyššího
typu jsou již dnes často (ať již metodicky či jiným způsobem) jedničkovým obcím
nápomocny ve vedení správních řízení či následném rozhodování. Nejen z tohoto důvodu jsou
tudíž dostatečně obeznámeny se situací u obcí v jejich správním obvodu.
Zevrubný popis problémů spojených s výkonem pravomocí silničního úřadu na obcích a
pověřených obcích (jedničkové a dvojkové obce) obsahuje mj. Doporučení veřejného
ochránce práv ve věci změny zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ze dne
8. 8. 2011 sp. zn. 7/2010/SZD/DS. Ve svém doporučení veřejný ochránce práv upozorňuje mj.
na skutečnost, aplikace zákona o pozemních komunikacích klade na úředníky poměrně
vysoké odborné nároky a často vyžaduje i posuzování soukromoprávních nároků a ústavních
principů a dále znalost judikatury v této oblasti. Na úrovni jedničkových a dvojkových obcí
prakticky nelze dosáhnout požadované odborné úrovně, což vede k tomu, že vydaná
rozhodnutí jsou vyšší instancí pravidelně rušena a správní řízení se tak neúměrně protahují.
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností jsou pak dle veřejného ochránce práv vhodným
místem pro koncentraci prvostupňového výkonu pravomocí silničního úřadu, neboť tyto
úřady mají dostatečné odborné a institucionální zázemí.
Obecním úřadům „jedničkových“ obcí by byla výrazně odlehčena jimi vykonávaná agenda,
s tím je spojen samozřejmý nápad této agendy na obecní úřady obcí „vyššího typu“. Zároveň
by tato varianta odňala možnost obecních úřadů přímo rozhodovat o některých záležitostech,
které je bezprostředně ovlivňují. Zejména v problematice místních komunikací však obce
vystupují ve správním řízení z pozice vlastníka komunikace a navíc je možné dovodit jejich
postavení jako dotčeného orgánu z pozice odpovědnosti za tvorbu dopravní koncepce na
území obce. S ohledem na možné výkladové problémy se však jako nejvhodnější jeví do
zákona zahrnout výslovné ustanovení, které by postavení obcí v tomto směru zakotvovalo.
Přesun veškeré agendy na obecní úřady vyššího typu je spojen se zvýšenými finančními
nároky u těchto obcí. Z povahy věci pak vyplývá, že u obecních úřadů jedničkových obcí
dojde k úbytku jimi vykonávané agendy a tím i k poklesu finanční nároků s tím spojených.
Z tohoto důvodu se jako optimální jeví řešení spočívající ve zvýšení objemu finančních
prostředků na výkon státní správy ve věcech pozemních komunikací u obecních úřadů
vyššího stupně. Toto zvýšení je kompenzováno odpovídajícím snížením finančních
prostředků určených pro jedničkové obce, z nichž byla daná agenda přesunuta.
Přesné vyčíslení prostředků nutných k bezproblémovému zajištění přechodu agendy na obce
vyššího typu není jednoduché jednoznačným způsobem určit. Problém činí především
neexistence údajů, které by přesnějším způsobem odrážely faktický výkon svěřené agendy u
obecních úřadů ve smyslu počtu vedených řízení, počtu vydaných rozhodnutí apod. Tato data
jsou často zkreslena již jednou zmíněným reálným „nevykonáváním“ dané agendy.
Ministerstvo dopravy při stanovení částky, která by byla nutná pro zajištění převodu dané
agendy, vycházelo především z dostupných údajů Ministerstva vnitra, krajů, resp. údajů
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poskytnutých Svazem měst a obcí ČR, a dále z průzkumu provedeného vybranými krajskými
úřady u obcí v rámci jejich působnosti. Ze získaných údajů vyplývá, že pokrytí nově vzniklé
agendy u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností by vyžadovalo přijetí jednoho nového
zaměstnance. Existují ovšem i případy obcí, kde je dle průzkumu možné pokrýt nárůst agendy
stávajícími personálními kapacitami.
Z provedeného průzkumu vyplývá, že by si kompletní přesun agendy vyžádal finanční nároky
odpovídající v průměru zhruba 0,7 úvazku na každý obecní úřad obce s rozšířenou
působností, což představuje dle Metodiky stanovení plánovaných nákladů na výkon státní
správy Ministerstva vnitra částku cca 70–72 mil. Kč. Tato částka by pak měla být zajištěna
přesunem prostředků určených jedničkovým obcím, a to právě z důvodu odejmutí a přenesení
jimi nyní vykonávané agendy.
Varianta C – přenesení části působnosti silničního správního úřadu na obce vyššího typu
Princip přenesení působnosti silničního správního úřadu je zakotven i ve variantě C, nicméně
zde dochází k přesunu pouze několika činností, jež jsou obsahem dané působnosti. V tomto
případě je nutné důsledně vytipovat okruh agend, které lze na obecních úřadech jedničkových
obcí ponechat, a to tak, aby byl důsledně zajištěn jejich bezproblémový výkon. Ostatní
agendu, která byla shledána pro obce natolik obtížná, je nezbytné přesunout na obecní úřady
obcí „vyššího typu“. Přijetí této varianty představuje pozitivní přínos pro kvalitu výkonu
správní agendy a zároveň umožňuje zachovat rozhodování obecních úřadů „jedničkových“
obcí v případech, které v praxi nečiní obtíže.
Přijetí této varianty s sebou nese značné obtíže spojené s finančním vyčíslením daného kroku.
Oproti celkovému přesunu je totiž situace komplikována navíc nutností oddělit a samostatně
kvantifikovat pouze vybrané druhy pravomocí, u nichž je uvažováno o přenesení. Kupříkladu
by se jednalo o vynětí a přesun pouze dílčích pravomocí spadajících do celkové činnosti
silničního správního úřadu. V tomto směru však neexistují prakticky žádná data, o která by
bylo možné se při stanovování finančních nákladů hodnověrně opřít. Navíc tento krok
představuje další nadbytečně dělení výkonu státní správy mezi správní úřady různých stupňů
a je tak v rozporu se snižováním administrativní zátěže žadatelů.
Znovu lze uvést, že u variant B i C lze pak uvažovat o přesunu, ať již částečném či plném, na
obecní úřady („dvojkových“) obcí s pověřeným obecním úřadem či na obecní úřady
(„trojkových“) obcí s rozšířenou působností.
Přesun pravomocí vykonávaných dnes obecními úřady jedničkových obcí na úřady obcí
trojkových povede ke sjednocení agendy ve věcech místních a veřejně přístupných účelových
komunikací u jediného úřadu (viz blíže kapitola 1.3.4).
Oproti tomu přesun „pouze“ na stupeň dvojkových obcí představuje variantu, která se
v několika ohledech jeví jako problematická. Již samotný fakt zařazení dvojkových obcí do
výčtu silničních správních úřadů je značně neobvyklý, neboť zákon o pozemních
komunikacích (obdobně však i řada jiných právních předpisů) s přiznáním pravomocí právě
těmto typům obecních úřadů nepočítá. Došlo by tak v jistém smyslu k umělému rozšiřování
výčtu správních orgánů, kde by byly dvojkovým obcí svěřeny opět jen omezené pravomoci.
Tím nedojde k odstranění stávajícího neuspokojivého stavu, spíše by byl naopak prohlouben.
V této souvislosti by pak nadále přetrvával stav jisté dekoncentrace rozhodování.
3.5 Identifikace nákladů úpravy kategorizace dálnic a silnic
Varianta A – nulová
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Zachování stávajícího stavu nepřináší žádné dodatečné náklady, nevede však k dosažení
stanovených cílů a neumožňuje efektivněji využívat již vybudovanou dopravní infrastrukturu
bez dalších významných finančních a administrativních nároků
Varianta B – změny v kategorizaci dálnic a silnic.
Navržené změny v kategorizaci silnic a dálnic jsou v první fázi spojené s okamžitými nároky
na úpravu dopravního značení, které jsou specifikovány níže v bodě 3.6. Přímé náklady první
fáze byly Ředitelstvím silnic a dálnic ČR odhadnuty na 3–4 mil. Kč. Ostatní nepřímé náklady
spojené s dopravním značením jsou zahrnuty v rámci běžné generační obměny dopravního
značení a netvoří přímé náklady související se změnou. Další náklady lze identifikovat při
posuzování a realizaci opatření vedoucích k úpravě nejvyšší dovolené rychlosti na vybraných
silnicích I. třídy; tyto náklady se různí případ od případu, jsou tvořeny především doplněním
bezpečnostních prvků, které mnohdy chybí i ve stávajícím stavu, a pohybují se v řádu
statisíců až milionů Kč na úsek. Veškeré výše uvedené náklady mají být několikanásobně
vykompenzovány související změnou v pojetí výstavby nových silnic a dálnic, tj. úpravou
technických parametrů a požadovaných kategorií výstavby a také etapizací výstavby
vybraných úseků. Tato úspora dosahuje u vybraných úseků až desítky procent původně
předpokládaných nákladů na výstavbu. S ohledem na velkou finanční náročnost těchto typů
staveb se tak předpokládaná úspora pohybuje v řádu stovek milionů až miliard Kč. Přesnější
kvantifikace úspor bude provedena v rámci jednotlivých projektů staveb nadřazené silniční
infrastruktury.
3.6 Identifikace nákladů v rámci úpravy nejvyšších dovolených rychlostí v zákoně o
silničním provozu
Varianta A – nulová
Nulová varianta zachovává stávající stav a nepřináší žádné dodatečné náklady.
Varianta B – úprava nejvyšší dovolené rychlosti na silnicích pro motorová vozidla
Úprava nejvyšší dovolené rychlosti vyžaduje určité finanční nároky spojené s výměnou
stávajícího dopravního značení. Tato změna musí nutně proběhnout v krátkém horizontu
především u dopravních značek, které mají příkazový a zákazový charakter (zejména značky
„Dálnice“ a „Silnice pro motorová vozidla“, značky označující zpoplatnění či nejvyšší
dovolenou rychlost atp.), u orientačního dopravního značení (velkoplošných značek) se
celková výměna (při změně základní Ministerstvo dopravy barvy značek) předpokládá v
rámci běžného cyklu životnosti značek a drobné změny např. v číslování komunikací budou
řešeny úpravou stávajícího značení. Nezbytné náklady na zajištění přeznačení vybraných
rychlostních silnic na dálnice byly Ředitelstvím silnic a dálnic odhadnuty zhruba na 3,5 mil.
Kč.
4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení
4.1 Ochrana veřejně přístupných účelových komunikací
Varianta A nepovede k dosažení cíle, navíc představuje i další náklady. Varianta B se rovněž
nejeví jako optimální, neboť spolu se zakotvením ochrany veřejně přístupných účelových
komunikací zároveň stanovuje pro jejich vlastníky řadu dalších povinností. Varianta C klade
důraz pouze na stanovení jen některých povinností, které by měly být adekvátní k charakteru
pozemních komunikací, o které se jedná, tj. veřejně přístupných účelových komunikací.
Doporučuje se přijetí varianty C.
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4.2 Nakládání s odtaženými motorovými vozidly resp. jejich vraky
Varianta A nepovede k dosažení cíle, navíc představuje i další náklady. Varianta B by v praxi
mohla představovat značné problémy spojené s vrácením vozidel na místo, odkud byla
odtažena. Vhodnější se jeví řešení představované variantou C, která je nalezením
proporcionality mezi vymahatelností právní úpravy, a ochranou vlastnického práva.
Doporučuje se přijetí varianty C.
4.3 Křížení pozemních komunikací s drahami
Ani zde varianta A nepovede k dosažení cíle, kterým je odstranění mezer v právní úpravě.
Velké množství přejezdů zůstane mimo režim právní úpravy, obtíže budou při rušení starých i
stavbě nových. Varianta B je vhodnější a zásadní náklady nepřináší.
Doporučuje se přijetí varianty B.
4.4 Pravomoci obecních úřadů na úseku státní správy podle zákona o pozemních
komunikacích
Ani zde varianta A nepovede k dosažení cíle.
Přijetí varianty C představuje přesun vybraného okruhu agend na úřad vyššího typu. S tímto
krokem jsou spojena některá významná úskalí, především v mnoha případech nelze striktně
oddělit některé pravomoci od sebe, neboť jsou úzce svázány. Nejkontroverznější, zároveň
však i dost častý, problém představuje rozhodování o tom, zda se v daném případě vůbec
jedná o účelovou komunikaci či nikoliv ve smyslu § 142 správního řádu. Především v případě
této pravomoci není nadále udržitelní, aby byla svěřena obcím a ty nadále takováto řízení
vedly.
Vzhledem k provázanosti agend a s opětovným poukazem na nedostatečné personální a
odborné zabezpečení se jako nejvhodnější jeví přijetí řešení prezentované variantou B.
Došlo by tak k odstranění dnešního faktického „nevykonávání“ státní správy na nejnižší
obecní úrovni (ať již k tomu dochází vlivem jakkoliv pochopitelných důvodů). Zároveň by
byl odbourán i stávající neobvyklý a nedůvodný právní stav představovaný rozmělněnou
působností pro výkon „obecní“ agendy mezi obce jedničkové a obce trojkové. V této
souvislosti by pak řešení nepřineslo přenesení působnosti z obcí jedničkových na obce
dvojkové. Naopak by byl tento dichotomický stav nadále zachován, byť v poněkud
modifikovanější podobě.
Doporučuje se přijetí varianty B – podvarianta přesunu na obecní úřady obcí s rozšířenou
působností.
4.5 Úprava kategorizace dálnic a silnic
Varianta A zachovává stávající stav rozdělení pozemních komunikací mimo jiné na dálnice a
silnice, v rámci nichž lze u vybraných silnic I. třídy za určitých podmínek hovořit jako o
rychlostních silnicích. K této úpravě pak zároveň přistupuje zákon o silničním provozu, který
rozlišuje osazování pozemních komunikací značkami dálnice a silnice pro motorová vozidla.
Cílem předložené varianty B je tento do jisté míry matoucí stávající stav odstranit a upravit
příslušnost úřadů pro výkon státní správy na pozemních komunikacích.
Doporučuje se přijetí varianty B.
4.6 Úprava nejvyšších dovolených rychlostí v zákoně o silničním provozu
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Nulová varianta zachovává stávající stav a nepřináší žádné dodatečné náklady. Varianta B
spočívající ve změně rychlostních limitů na silnicích pro motorová vozidla klade nárok na
změnu odpovídajícího dopravního značení. Tato změna však přináší pouze náklady v řádu
několika miliónů korun. Významným přínosem této varianty je jednoznačný pozitivní vliv na
bezpečnost provozu na pozemních komunikacích na nově označených silnicích pro motorová
vozidla.
Doporučuje se přijetí varianty B.
5. Implementace doporučené varianty a vynucování
Účinnost zákona je stanovena s ohledem na délku legislativního procesu. Návrh
rovněž formuluje přechodná ustanovení vztahující se k nedokončeným správním řízením a
dalším postupům zasaženým novelou tak, aby byl zajištěn co možná hladký přechod na novou
právní úpravu. Na zakotvení nových povinností navazuje rovněž úprava nových sankcí.
Ve vztahu ke zhodnocení implementace a vynucování nově navrhovaných pravidel je
podstatná zejm. nově koncipovaná ochrana veřejně přístupných účelových komunikací, neboť
přináší nový soubor zákazů, popř. práv a povinností vztažený k tomuto typu komunikací.
Doporučena k rozpracování byla varianta, která nesjednocuje režim ochrany a užívání veřejně
přístupných účelových komunikací a ostatních kategorií pozemních komunikací (silnice,
dálnice), ale na ochranu účelových komunikací vztahuje pouze některé zákazy. Konkrétně se
jedná o zákaz znečišťování (včetně vypouštění tekutých odpadů a splašků) a poškozování
veřejně přístupné účelové komunikace, dále o ničení nebo pozměňování dopravního značení a
odstavování autovraků. Jak již bylo uvedeno výše, toto řešení směřuje k vytčenému cíli
(ochrana existence a sjízdnosti veřejně přístupné účelové komunikace), nese s sebou nižší
náklady pro vlastníky, uživatele i správní úřady a zohledňuje odlišný charakter účelových
komunikací co do jejich účelu, technického stavu i vlastnické struktury.
Návrh zákona tedy zavádí jasně koncipovanou veřejnoprávní ochranu veřejně
přístupných účelových komunikací, byť ve výrazně menším rozsahu než u silnic a dálnic.
Vzhledem k tomu, že vlastnictví účelových komunikací není vyhrazeno pro veřejnoprávní
korporace a tyto komunikace mohou být a jsou ve vlastnictví soukromých osob, znamená
tento krok jistý faktický zásah do vlastnického práva, a to zejména v oblasti vynucování
uložených pravidel. Při soukromoprávní ochraně vlastnických práv – tedy zejm.
soukromoprávní žaloba např. na náhradu škody při znečištění nebo poničení účelové
komunikace – je využití této ochrany plně v rukou vlastníka účelové komunikace (může se
rozhodnout, zda žalobu vůbec podá, zda ji vezme zpět, zda bude vymáhat uloženou náhradu).
Veřejnoprávní ochrana účelové komunikace – tedy zejm. výkon správní kontroly, ukládání
nápravných opatření a ukládání pokut za přestupek nebo správní delikt ve správním řízení –
nezávisí na vůli vlastníka účelové komunikace, na které byl delikt spáchán, a příslušný úřad
má povinnost konat a sankci uložit. Cílem veřejnoprávní regulace není primárně ochrana práv
vlastníka, ale ochrana veřejného zájmu; ten je pro veřejně přístupnou účelovou komunikaci
dán právě možností veřejného přístupu a s tím související účelností ochrany existence,
sjízdnosti a označení účelové komunikace.
Je ovšem potřeba zdůraznit, že existence veřejnoprávní ochrany účelové komunikace
nevylučuje i využití soukromoprávní ochrany (zejm. v otázce náhrady škody) a veřejnoprávní
ochrana de facto posiluje i ochranu práv vlastníka. Zákaz poškozovat, znečišťovat apod.
veřejně přístupnou účelovou komunikaci se samozřejmě vztáhne i na jejího vlastníka, nejen
na třetí osoby, a tedy i vlastník může být postižen v rámci správního trestání. Ve vztahu
k zákazům znečišťování, odstavování autovraků a poškozování dopravního značení se však
jedná o komplementární úpravu k zákonu o odpadech a k zákonu o silničním provozu a
nejedná se tedy o nějaká excesivní pravidla. V případě veřejně přístupných účelových
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komunikací je dále potřeba zdůraznit zásadu, že „vlastnictví zavazuje“ a vlastník pozemní
komunikace tedy nemůže mít plnou volnost v tom, aby komunikaci poškozoval.
Správní kontrolu a řízení o uložení pokuty za porušení některého ze zákazu
stanoveného na ochranu veřejně přístupné účelové komunikace povede místně příslušný
obecní úřad obce s rozšířenou působností, nejčastěji patrně na základě podnětu vlastníka
účelové komunikace nebo jejího uživatele, přičemž se bude jednat o standardní deliktní
správní řízení. U skutkových podstat deliktu poškozování veřejně přístupné účelové
komunikace se s ohledem na její technické provedení navrhuje rozlišovat mezi účelovou
komunikací s vozovkou (ochrana před poškozením i zničením) a účelovou komunikací bez
vozovky (ochrana pouze před zničením – poškození by bylo příliš excesivní, neboť např. po
dešti může nezpevněnou pozemní komunikaci poškodit i pouhý průjezd zemědělské nebo
lesnické techniky).
6. Přezkum účinnosti
Přezkum účinnosti bude provádět Ministerstvo dopravy a příslušné správní úřady ve své
gesci.
7. Konzultace a zdroje dat
Jelikož obsah novely je zaměřen zejména dovnitř státní správy na úseku pozemních
komunikací, představují zdroje dat zejména údaje poskytnuté Ministerstvem vnitra a Svazem
měst a obcí. Dále bylo při přípravě návrhu čerpáno z doporučení Veřejného ochránce práv,
poznatků vlastní správní praxe a praxe dalších správních orgánů – zejména krajských a
obecních úřadů.
Konzultace proběhly s Magistrátem hlavního města Prahy (zejména úprava odtahování
vraků a dočasného zákazu parkování ve veřejném zájmu), Ředitelstvím silnic a dálnic
(koncepce dálniční sítě a dílčí úpravy v oblasti užívání pozemních komunikací), Správou
železniční dopravní cesty, s.o. (železniční přejezdy) a rovněž Celní správou (úprava
blokových pokut při přestupcích v úseku užívání zpoplatněných pozemních komunikací).
Všechny získané poznatky byly při přípravě návrhu brány v potaz a sloužily zejména
k výběru nejvhodnějších variant řešení.
V rámci meziresortního připomínkového řízení rovněž proběhlo široké projednání
výběru nejvhodnější varianty u organizace výkonu státní správy na nejnižším stupni. Toto
jednání proběhlo dne 22. 11. 2012 za účasti zástupců krajů, Svazu měst a obcí, Veřejného
ochránce práv a Ministerstva vnitra. S výjimkou Svazu měst a obcí všichni přítomní podpořili
variantu kompletního přenosu výkonu státní správy na prvním stupni na obecní úřady obcí
s rozšířenou působností a s ohledem na dosavadní zkušenosti s nedostatečným a v zásadě
nahodilým výkonem státní správy na úrovni obcí a s tím souvisejícím zatížením krajských
úřadů popř. i úřadů obcí s rozšířenou působností. Zároveň zástupci krajů a Veřejného
ochránce práv poukázali na skutečnost, že již dnes se některé úkony související
s rozhodováním obcí provádějí na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností (např.
umisťování dopravního značení) a navržený krok by tedy sjednotil a zpřehlednil výkon státní
správy. Rovněž standardně je prvním stupněm při výkonu státní správy právě obecní úřad
obce s rozšířenou působností, který disponuje i dostatečným personálním zázemím pro výkon
těchto činností. Přesun pouze části agendy by v podstatě zachoval stávající nevhodný stav.
Proti tomuto závěru se postavil zástupce Svazu měst a obcí s tím, že preferuje přenesení
pouze části agendy, a to nikoliv na obecní úřady obcí s rozšířenou působností, ale na obce
„dvojkové“, z důvodu zachování výkonu státní správy co nejblíže občanovi.
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Další jednání k vyčíslení finančních dopadů jednotlivých variant s Ministerstvem vnitra
a Svazem měst a obcí proběhlo dne 27. 11. 2012.
V rámci meziresortního připomínkového řízení byl návrh poskytnut k vyjádření rovněž
Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA. Připomínky sdružení ČESMAD
BOHEMIA směřovaly zejména do úpravy kontrolního vážení (snížení úhrady za náklady
vážení, úpravy sankčních ustanovení), výběru mýta a nových informačních povinností
správce pozemní komunikace. Uplatněné připomínky byly se sdružením ČESMAD
BOHEMIA projednány, zčásti byly vysvětleny, zčásti odmítnuty, neboť směřovaly výrazně
nad rámec rozsahu novely.
8. Kontakt na zpracovatele RIA
Osoby, které zpracovaly závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů regulace:
JUDr. Zbyněk Gřešek, tel. 225 131 626, zbynek.gresek@mdcr.cz
Mgr. Ján Skovajsa, tel. 225 131 432, jan.skovajsa@mdcr.cz
Mgr. Šárka Homfray, tel. 225 131 092, sarka.homfray@mdcr.cz
B) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České
republiky
Předkládaný návrh je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.
C) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je
Česká republika vázána
Navrhovaná úprava se nedotýká mezinárodních smluv v oblasti výstavby, rozvoje
a správy pozemních komunikací.
Problematika provozu na pozemních komunikacích je obsažena především v Úmluvě
o silničním provozu z roku 1949 (Ženeva) a Úmluvě o silničním provozu z roku 1968
(Vídeň). Navržené změny se právní úpravy obsažené v těchto mezinárodních smlouvách
z oblasti silničního provozu rovněž bezprostředně nedotýkají.
Z pohledu ochrany lidských práv navrhované změny nikterak negativně nezasahují do
této oblasti a návrh je v tomto směru plně slučitelný se závazky a požadavky, které vyplývají
především z Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, jakož i jejich dodatkových
protokolů.
D) Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s právem Evropské unie
Na právní úpravu obsaženou v předloženém návrhu se právní předpisy Evropské unie
nevztahují. Směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních
komunikací těžkými nákladními vozidly sice v čl. 2 vymezuje pojem „dálnice“
prostřednictvím technických parametrů, nicméně dále už s tímto pojmem nepracuje. Tento
pojem byl relevantní v situaci, kdy směrnice 1999/62/ES umožňovala zpoplatnění pouze
dálnic nebo víceproudých silnic. Po přijetí směrnice 2006/38/ES, která odstranila limity
zpoplatňování, pozbylo vymezení tohoto pojmu praktického významu.
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E) Zhodnocení předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy
na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České
republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména
osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady
na životní prostředí
Hospodářský a finanční dopad
S přijetím navrhované právní úpravy není spojeno zvýšení nákladů státního rozpočtu.
Přesun působnosti a výkonu správní agendy z obcí na obecní úřady s rozšířenou
působností bude z finančního hlediska zabezpečen přesunem odpovídající částky z kapitoly
Všeobecná pokladní správa (cca 75 mil. Kč) určené na výkon dané agendy z obcí (které již
tuto agendu nebudou vykonávat) na obecní úřady obcí s rozšířenou působností, kterým tímto
krokem vznikne nárůst agendy a tím i potřeba tento nárůst finančně pokrýt.
V případě dalších změn obsažených v tomto návrhu zákona je očekáván dopad na
státní, resp. veřejné rozpočty spíše pozitivní. Především se jedná o nově navrhovanou úpravu
dočasného zákazu stání na pozemních komunikacích, kdy bude moci být za určitých zákonem
stanovených podmínek vozidlo tento zákaz porušující prodáno ve veřejné dražbě a výtěžek
z prodeje bude moci být využit na uhrazení nákladů spojených s odtažením a odstavením
vozidla. Spolu s doplněním absentující a zpřesněním stávající úpravy správních deliktů se
očekává rovněž určitý přísun finančních prostředků vzešlých z pokut za (nejen nově
zakotvené) správní delikty v dané oblasti.
Dopad na životní prostředí
Z pohledu dopadů na životní prostředí je záměrem předkladatele přinést určité zlepšení
stávající situace v podobě zákonného nástroje pro usměrnění především těžké nákladní
dopravy. Předložený návrh doplňuje do stávajícího § 5 nový odstavce 4, v němž je obsažena
možnost pro stanovení zákazu vjezdu výše zmíněných vozidel na silnice nižších tříd, pokud
jejichž užití není zcela nezbytné a cíle lze dosáhnout po jiné vhodné komunikaci, zpravidla
vyšší třídy. Představa předkladatele spočívá v zakotvení účinného nástroje pro zamezení
užívání silnic nižších tříd těžkými kamiony, jež je ve značné míře motivováno pouze snahou o
vyhnutí se zpoplatněným úsekům silnic vyšších tříd. V konečném výsledku by pak mělo toto
opatření přinést i zlepšení životního prostředí především pro obyvatele obcí na silnicích
nižších tříd, které jsou dnes kamionovou dopravou využívány jako objízdné trasy
zpoplatněných pozemních komunikací.
Dopad na podnikatelské prostředí
Zásadní dopady na oblast podnikatelského prostředí se v souvislosti s touto úpravou
nepředpokládají.
Dopady na specifické skupiny obyvatel
V ostatních hodnocených oblastech se žádné dopady rovněž nepředpokládají, neboť
tento návrh nepřináší změny, které by se dotýkaly pouze úzce vymezených skupin obyvatel.
F) Zhodnocení dopadů ve vztahu k zákazu diskriminace
Změny obsažené v předmětném návrhu zákona nezakotvují žádné rozdíly, které by
ve svém důsledku bylo možné vnímat jako diskriminační z pohledu specifických a úzce
vymezených skupin obyvatelstva.
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G) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních
údajů
Předložený návrh v této oblasti stávající úpravu nikterak nemění, tudíž se dopady
na problematiku ochrany soukromí a osobních dopadů nepředpokládají.
H) Zhodnocení korupčních rizik
Při hodnocení korupčních rizik vychází předkladatel z toho, že s korupčními riziky je
spojen zejména vrchnostenský zásah správního orgánu do regulovaných společenských
vztahů, typicky prostřednictvím určitého typu správního řízení. Riziko korupce, tedy snahy
zúčastněných stran ovlivnit prostřednictvím nezákonných prostředků rozhodování správního
orgánu ve svůj prospěch, pak zvyšuje zejména (1) absence jasných procesních pravidel pro
postup při řízení a rozhodování a (2) absence jasných materiálních podmínek pro
rozhodování, tedy příliš široké až bezbřehé správní uvážení při rozhodování. Obě tyto
skutečnosti snižují právní jistotu, předvídatelnost a jednotnost výkonu veřejné správy a
nepřímo tak vytvářejí prostor pro korupční jednání. Obdobný efekt může mít i excesivní
možnost udílení výjimek, zejména je-li kombinována s absencí pravidel uvedených výše.
Prostor pro korupční jednání může vytvářet rovněž svěření výkonu určité správní agendy
orgánu, který není dostatečně materiálně nebo personálně vybaven pro její výkon.
S ohledem na výše uvedená kriteria identifikoval předkladatel v návrhu dvě místa pro
posouzení míry korupčního rizika, a sice (1) zákaz nebo omezení vjezdu těžkých nákladních
vozidel (nový § 5 odst. 4 zákona) a (2) dočasný zákaz nebo omezení parkování z důvodu
veřejného zájmu (nový § 19a zákona).
1. Zákaz nebo omezení vjezdu těžkých nákladních vozidel: zákaz nebo omezení vjezdu
vozidel se dle stávající úpravy provádí prostřednictvím místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích, tj. prostřednictvím umístění dopravních značek v režimu zákona č. 361/2000
Sb., §§ 76 – 78. Tato úprava je obecná pro všechny typy značení a nemá tedy speciální
pravidla pro umisťování značení, zejm. materiální povahy. Navrhovaná právní úprava stanoví
v návaznosti na tuto obecnou úpravu některá zvláštní doplňková pravidla procesní i materiální
podmínky pro umístění značení. Z tohoto hlediska tedy dochází ke konkretizaci pravidel pro
postup správních orgánů, který by měl podpořit předvídatelnost a jednotnost při výkonu
veřejné správy a tím pádem přispět i ke snížení korupčního rizika v této oblasti.
2. Dočasný zákaz nebo omezení parkování z důvodu veřejného zájmu: stávající úprava § 19
zákona o pozemních komunikacích v této oblasti neobsahuje jasná pravidla pro rozhodování
v této oblasti, zejm. chybí úprava procesního postupu (vyloučení správního řádu bez náhrady)
a chybí jakákoliv úprava nakládání s odtaženým vozidlem. Prostor pro nejednotnost a libovůli
při úředním postupu je tedy značný (byť v poslední době omezený judikaturou). Navrhovaná
právní úprava naopak zavádí jak procesní pravidla pro postup úřadu (využití institutu opatření
obecné povahy), tak úpravu nakládání s vozidlem v jednotlivých případech. I v této oblasti
tedy navrhovaná právní úprava korupční rizika snižuje, a to dokonce zásadnějším způsobem
než v oblasti ad 1.
Ke snižování korupčního rizika v obecné rovině by dle názoru předkladatele mělo přispět i
přesunutí správní agendy z obecních úřadů na obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
které jsou z hlediska materiálního a personálního lépe vybaveny pro výkon této agendy.
Celkově lze tedy říci, že předkladatel předpokládá pozitivní působení navrhované
právní úpravy ve směru snížení korupčního rizika v oblastech, kterých se novelizace
zákona o pozemních komunikacích dotýká.
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II. Zvláštní část
K Čl. I:
K bodům 1 až 3:
Zakotvení možnosti silničních správních úřadu rozhodovat o zařazování pozemních
komunikací do tříd, nejen tedy (podle stávající úpravy) do kategorií.
K bodům 4, 5, 6, 7, 8, 12 a 29:
Navržené změny jsou promítnutím nového pojetí kategorizace dálnic a silnic. Zrušuje
se stávající pojem rychlostní silnice a dochází k roztřídění dálnic z hlediska určení a
dopravního významu na dálnice I. a dálnice II. třídy. Návrh umožňuje silnice I. třídy, resp.
místní komunikace I. třídy za určitých podmínek osadit ve smyslu zákona o silničním provozu
dopravní značkou silnice pro motorová vozidla, což pro uživatele těchto komunikací znamená
zejména s tím spojené zvýšení nejvyšší dovolené rychlosti a vyloučení nemotorového a
pomalého provozu tam, kde je to s ohledem na charakter pozemní komunikace žádoucí.
K bodům 9, 23, 24, 31, 33, 42 a 44:
Legislativně technická změna spočívající ve vypuštění odkazů na pojem rychlostní
silnice v rámci zákona o pozemních komunikacích.
K bodům 10 a 11:
Návrh vypouští odstavce 2 a 3 pro jejich faktickou obsolenci. V spojitosti
s předmětnými ustanoveními lze zároveň vznést oprávněnou pochybnost nad jejich
slučitelnosti i s právními předpisy EU, a to jak z hlediska úpravy veřejných zakázek, tak z
hlediska veřejné podpory. Otázkou rovněž zůstává soulad s principem volného pohybu služeb.
Znění rušených odstavců pak ani příliš nekoresponduje se současnou úpravou předpisů
z oblasti zadávání veřejných zakázek, zejména samotného zákona o veřejných zakázkách a
dále též koncesního zákona. Byť je možno tato ustanovení (především v odstavci 3) vnímat ve
vztahu speciality k uvedeným právním předpisům, je otázkou, do jaké míry jsou v současné
době vůbec aplikovatelná. Zejména pak vyvstává otázka, zda je vůbec nezbytné, aby
předmětná ustanovení tohoto znění byla v zákoně o pozemních komunikacích výslovně
zakotvena. Ve své podstatě se zejména v případě odstavce 3 jedná o jistá deklaratorní
ustanovení (cena sjednaná v souladu s cenovými předpisy a splatná způsobem sjednaným ve
smlouvě), která postrádají s ohledem na výše uvedené hlubšího smyslu. Pokud by se navíc
mělo jednat o eventuální zákonný rámec pro možnost státu, jakožto vlastníka, převést výkon
některých svých práv v souvislosti s výstavbou dálnice, ten je upraven podrobně v části čtvrté
zákona.
V návaznosti na vypuštění odstavců 2 a 3 je nutné provést rovněž úpravu ve stávajícím
odstavci 4 (nově odstavci 2).
K bodu 13:
Ustanovení § 10 odst. 4 zakotvuje úpravu připojování pozemních komunikací
navzájem (v písmeni a)) a připojování sousedních nemovitostí k pozemním komunikacím
(písmeno b)). Nově se navrhuje doplnit stávající úpravu, neboť ta nyní neumožňuje připojení
veřejně přístupné účelové komunikace k jiné pozemní komunikaci, resp. dvě takovéto účelové
komunikace navzájem. Tato úprava byla zvážena i v souvislosti s úkolem, jenž vyplynul
z usnesení vlády č. 949 ze dne 21. prosince 2011 k návrhu stavebního zákona. V tomto směru
byla identifikována jistá neodůvodněná mezerovitost právní úpravy připojování pozemních
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komunikací. Ve snaze o přiblížení a ujednocení právní úpravy došlo k doplnění ustanovení §
10 odst. 4 písm. a).
K bodům 15 a 30:
Úpravě těch ustanovení zákona, která odkazují na věcnou příslušnost Policie ČR.
Jedná se pouze o formulační změnu, která reflektuje skutečnost, že věcná příslušnost vyplývá
přímo ze zákona o Policii České republiky.
K bodům 14, 26, 28 a 34:
Legislativní úpravy, které v sobě zahrnují jak změny spočívající ve vypuštění odkazů
na pojem rychlostní silnice, tak formulační úpravy zohledňující věcnou příslušnost Policie
ČR.
K bodu 16:
K formulační úpravě § 16 věty druhé bylo přistoupeno z důvodu snahy o jednoznačné
vyjádření skutečnosti, že Ministerstvo vnitra, resp. orgány Policie ČR mají ve stavebním
řízení, jedná-li se o stavbu pozemních komunikací, postavení dotčeného správního orgánu.
Stávající právní úprava v tomto směru vzbuzovala spory a působila výkladové problémy.
K bodu 17:
Legislativně technická změna vyvolaná vypuštěním odstavců 2 a 3 v § 9.
K bodu 18:
V reakci na Doporučení Veřejného ochránce práv ve věci změn zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dochází k rozšíření obecného
zákazu znečišťování nebo poškozování i na veřejně přístupné účelové komunikace.
S ohledem na stavebně technický charakter určitých účelových komunikací pak návrh
vztahuje tento obecný zákaz ve vztahu k znečišťování nebo poškozování pouze na veřejně
přístupné účelové komunikace s vozovkou. V případě veřejně přístupných účelových
komunikací bez vozovky je stanoven zákaz jejich poškození v takovém rozsahu, který by
znemožnil jejich obecné užívání (ve smyslu § 19 odst. 1 zákona). V návaznosti na tuto úpravu
pak návrh novely zákona obsahuje i doprovodné změny právní úpravy správního trestání
v oblasti poškozování či zničení pozemních komunikací (viz novelizační body 51 až 53 a 59
až 61).
K bodu 19:
Stávající znění zákona hovoří o vraku jako o trvale technicky nezpůsobilém vozidle,
resp. zjevně trvale technicky nezpůsobilém vozidle. Z povahy věci však „trvalost“ nastává až
definitivním skončením životnosti daného vozidla. Do této úplné definitivy lze ve většině
případů hovořit o (alespoň teoretické) možnosti uvedení vozidla do provozuschopného stavu.
Z tohoto důvodu byla definice vraku nahrazena přiléhavější formulací, a to především
v návaznosti na zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích. Do definice vraku bylo zároveň promítnuto i hledisko, zda-li vůbec a případně
nakolik náročné by bylo uvedení vraku do provozuschopného stavu.
K bodu 20:
V § 19 odst. 2 jsou vedle obecného zákazu znečišťovat či poškozovat pozemní
komunikace dále podrobněji popsány činnosti, které je zakázáno provozovat či vykonávat na
dálnicích, silnicích a místních komunikacích. Doplněním nového odstavce 3 je pro určité
druhy těchto činností rozšířen zákaz jejich provádění i na veřejně přístupné účelové
komunikace.
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Dílčích změn doznala i právní úprava odstraňování vraků z pozemních komunikací.
Předně je rozšířen okruh pozemních komunikací, na kterých je vraky zakázáno odstavovat, o
veřejně přístupné účelové komunikace. Vlastník vraku je povinen jej na své náklady z dané
pozemní komunikace odstranit. Pokud tak neučiní, uloží mu tuto povinnost silniční správní
úřad a zároveň k tomu vlastníkovi vraku stanoví přiměřenou lhůtu, která však nesmí
přesáhnout 2 měsíce.
Po uplynutí této lhůty předá vlastník pozemní komunikace vrak na náklady jeho vlastníka
subjektu, který je podle zákona o odpadech oprávněn provést jeho likvidaci.
K bodu 21:
Legislativně technická úprava související se změnami § 19.
K bodu 22:
Pro přehlednost byla právní úprava obsažená ve stávajícím § 19 rozdělena, kdy do
nového § 19a byla přesunuta úprava zákazu stání na pozemních komunikacích z důvodu
veřejného zájmu. Tato problematika je však v zákoně o pozemních komunikacích upravena
spíše kusým způsobem a v praxi naráží na značné problémy. S ohledem na tuto skutečnost
pak byla tato úprava podrobněji rozvinuta s důrazem na odstranění problematických míst,
které byly v praxi identifikovány. Navržené změny vycházejí i ze znalosti existující judikatury
k dané problematice (zejm. rozsudek NS publ. pod č.j. 21 Cdo 4546/2009).
Platná právní úprava neřeší dostatečným způsobem procesní stránku postupu
silničního správního úřadu a výslovně vylučuje použití správní řádu bez stanovení alternativní
úpravy. Vzhledem k tomu, že účinky zákazu nebo omezení stání popř. zastavení na pozemní
komunikaci jsou typově obdobné opatření obecné povahy (působí proti obecně, nikoliv
konkrétně vymezené skupině adresátů), zvolil navrhovatel jako základní procesní postup
přijetí opatření obecné povahy. Aby byla zachována operativnost a účelnost postupu
silničního správního úřadu, je navrhováno (1) omezení okruhu subjektů, které k návrhu
opatření mohou podávat námitky (vlastník pozemní komunikace, osoba, která podala podnět
k přijetí opatření obecné povahy) a (2) možnost nabytí účinnosti opatření obecné povahy i bez
projednání v případě časové tísně. Tyto výjimky oproti správnímu řádu jsou obvyklé i
v jiných zákonech a bez jejich stanovení by nebylo možné omezení parkování z důvodu
veřejného zájmu racionálně využít. V případě, že opatření obecné povahy je přijímáno na
základě vnějšího podnětu, navrhuje se uložit tomu, kdo podnět podal, určité povinnosti
(osazení dopravního značení, subsidiární nesení nákladů při odtažení vozidla), ale rovněž i
práva (projednání návrhu opatření obecné povahy). Tento postup považuje navrhovatel za
odůvodněný, ostatně i správní řád přiznává tomu, kdo podal podnět, určité zvláštní postavení
(§ 42 správního řádu).
Doplněním možnosti, aby bylo patřičné dopravní značení umístěno na pozemní
komunikaci i ve lhůtě kratší než obvyklých 7 dní, je pamatováno na mimořádné situace, kdy
není fakticky možné sedmidenní lhůtu dodržet (zahraniční návštěvy, havárie). V těchto
situacích je rovněž vlastník pozemní komunikace oprávněn vozidlo odstranit, nikoliv však na
náklady provozovatele vozidla.
Po odpadnutí důvodu, pro který bylo ve veřejném zájmu zakázáno stání či zastavení
vozidel na pozemní komunikaci (návrh výslovně za tyto důvody považuje zajištění
bezpečnosti státu, veřejného pořádku, bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, stavebních
prací nebo údržby nebo z důvodu přírodních katastrof nebo jiných mimořádných událostí
a odstraňování jejich následků; v opatření obecné povahy silniční správní úřad stanoví rovněž
přechodnou úpravu provozu), je primárně povinen vlastník pozemní komunikace vrátit
vozidla na místo, ze kterých byla dříve odtažena. Je zjevné, že z praktických důvodů nebude
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často možné, především z důvodu obsazenosti, vozidlo vrátit na původní místo. Na druhou
stranu se jeví jako vhodné umožnit vrácení vozidla i na jiné místo, které by však mělo být
v bezprostřední blízkosti místa původního. Poměřování vhodnosti zvoleného místa musí být
voleno ve vztahu k vlastníku, resp. provozovateli vozidla, tj. k otázce, s jakými obtížemi by se
mohl setkat, pokud by vozidlo bylo na takovéto místo postaveno. Nejedná se o kritérium
vhodnosti směřované ve prospěch vlastníka pozemní komunikace (potažmo provozovatele
odtahové služby), tj. kde by pro něj bylo nejvhodnější (a nejsnazší) vozidlo umístit. Obecně
lze říci, že na jiné místo lze vozidlo umístit tehdy, kdy lze rozumě předpokládat, že jej jeho
řidič najde, tedy zejm. je-li viditelně z místa, kde bylo původně zaparkováno.
Pokud by se i tato varianta ukázala jako prakticky nemožná, počítá návrh zákona
s alternativou, kdy by vlastník pozemní komunikace doručil provozovateli výzvu včetně údajů
o místě a způsobu vyzvednutí samotného vozidla. Vzhledem k právní jistotě je nutné toto
oznámení stran vlastníka pozemní komunikace doručit provozovateli vozidla výhradně do
vlastních rukou.
Často však nejsou vozidla z odstavných parkovišť jejich provozovateli vyzvedávána, a
to zejména z důvodu jejich špatného technického stavu. Tím pak vznikají neodůvodněné
náklady pro vlastníka pozemní komunikace (nejčastěji města) spojené s úschovou takového
vozidla, neboť stávající právní úprava nedává vlastníkům pozemních komunikací možnosti,
jak s takovými vozidly dále naložit. V reakci na tento fakt je navrhována možnost vozidlo
prodat, a to jako předmět zadržovacího práva. Tato možnost vychází ze skutečnosti, že mezi
vlastníkem pozemní komunikace a majitelem odtaženého vozidla existuje pohledávka
spočívající v povinnosti vlastníka vozidla uhradit náklady spojené s jeho odtahem. Primárně
tedy návrh počítá s možností prodeje, vozidlo se však může ukázat jako neprodejné (zejména
s ohledem na svůj technický stav). V případě takovéhoto nezájmu o dané vozidlo je pak
v návrhu předjímána možnost jeho následného předání k likvidaci v souladu se zákonem o
odpadech.
Podmínkou pro postup podle výše popsaných ustanovení zákona je uplynutí lhůty 6
měsíců od doručení oznámení o možnosti vyzvednutí vozidla. Tato lhůta byla zvolena
v návaznosti na § 135 občanského zákoníku (zák. 40/1964 Sb.), který konstruuje stejně
dlouhou lhůtu v (obdobném) případě věci opuštěné. S ohledem na skutečnost, že pro doručení
se nepoužijí ustanovení správního řádu (zejm. fikce doručení), navrhuje se v případě, že se
nepodaří doručit do vlastních rukou, alternativní způsob doručení způsobem v místě
obvyklým (viz výše úprava vraků).
Pokud proběhl prodej vozidla úspěšně, je vlastník pozemní komunikace povinen po
odečtení vynaložených nákladů zbylou část kupní ceny zaslat provozovateli vozidla. Za tímto
účelem provozovatele vozidla vyzve (podmínkou je doručení do vlastních rukou) ke sdělení
údajů nezbytných k předání této částky (typicky údaje o bankovním účtu). V případě, že tak
provozovatel vozidla do jednoho roku neučiní, kupní cena propadá.
K bodu 25:
Spolu s propadnutím kauce je nově zavedena zákonná možnost propadnutí i částky
předplaceného mýtného, která je stále evidována na elektronickém zařízení, byť již uběhla
jednoroční lhůta od poslední mýtné transakce.
K bodu 27:
Cílem navržené změny je zamezit průjezdům těžké nákladní dopravy po
komunikacích, které nejsou ani ze stavebně technického ani z bezpečnostního hlediska pro
takovýto provoz určeny. Vložení zcela nového § 24a tak představuje změnu dopravního
určení silnic nižších tříd, neboť na silnice II. a III. třídy bude možné zakázat nebo omezit
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vjezd těžkých nákladních vozidel. Takovýto případný zákaz bude stanoven podle obecných
pravidel pro stanovení místní úpravy provozu, avšak bude podmíněn vydáním souhlasného
stanoviska příslušného orgánu Policie ČR.
Návrh zároveň stanovuje výjimky, které odůvodňují možnost užití dané silnice i přes
stanovený zákaz. Jedná se především o případy, kdy je místo vykládky či nakládky
dosažitelné jedině po dané pozemní komunikaci. V případě, že by tomu tak nebylo, je řidič
daného vozidla povinen využít jinou vhodnou trasu, a to i v případě, že povede po
zpoplatněné pozemní komunikaci.
Navrhovanou úpravu je třeba chápat jako lex specialis k obecné úpravě umisťování
dopravního značení podle zákona č. 361/2000 Sb., a to pouze pro případ umisťování
zákazových dopravních značek v případě těžké nákladní dopravy; cílem navrhovaného
doplnění zákona o pozemních komunikacích není komplexní úprava umisťování zákazového
dopravního značení.
K bodu 32:
Formulační změna vyvolaná zrušení pojmu rychlostní silnice.
K bodům 35 až 41:
Navržené změny obsažené v těchto novelizačních bodech se dotýkají problematiky
styku pozemních komunikací s dráhami. Stávající právní úprava je jeví v mnoha ohledech již
nedostatečnou. Především se jedná o problematiku zřizování úrovňového křížení (přejezdů)
s pozemními komunikacemi. Zákon ve své současné podobě upravuje explicitně případy
křížení dráhy pouze s některými kategoriemi pozemních komunikací, což v praxi přináší
významné problémy. Nejmarkantněji se tyto problémy projevují v případě účelových
komunikací, kdy na sebe naráží absence zákonné úpravy zřizování přejezdů na těchto
komunikacích na straně jedné a skutečný stav věci, tj. počet fakticky existujících přejezdů na
účelových komunikacích. Ze statistik Správy železniční dopravní cesty vyplývá, že téměř
polovina všech zřízených přejezdů leží právě na účelových komunikacích. Právní úprava
styku s dráhami tak bude nově vztažena na všechny druhy pozemních komunikací
(samozřejmě s působením pro futuro).
Zároveň došlo k určitým dílčím, spíše formulačním, úpravám a doplněním právní
úpravy povolování zřizování přejezdů, a to zejména ve snaze o větší přehlednost a
srozumitelnost dané úpravy.
K bodům 43, 45 a 46:
Formulační úpravy jednotlivých ustanovení, jež reagující na navrhovaný přenos
pravomocí z obecních úřadů na obecní úřady obcí s rozšířenou působností.
K bodu 47:
Úprava působnosti obecních úřadů v oblasti výkonu státní správy. Ministerstvo
dopravy přistoupilo k navržené změně na základě dlouhodobých zkušeností, kdy nejsou
především malé obce schopny výkon značné části pravomocí vyplývajících ze zákona
fakticky zabezpečit. Z tohoto důvodu dochází k přesunu veškeré agendy na obecní úřady obcí
s rozšířenou působností, které tak budou vykonávat působnost silničního správního úřadu i ve
věcech místních a veřejně přístupných účelových komunikací.
Výslovné stanovení pravomoci újezdních úřadů vykonávat působnost silničního
správního úřadu ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací na území vojenského
újezdu. V návaznosti na vložení tohoto ustanovení byl doplněn výčet silničních správních
úřadů v § 40 odst. 1 právě o újezdní úřad (novelizační bod 43).
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K bodu 48:
Legislativně technická úprava odrážející změny provedené v § 19.
K bodům 49 až 52 a 57 až 60:
Ve svém Doporučení ke změnám zákona o pozemních komunikacích upozorňoval
Veřejný ochránce práv na nedostatečnou úpravu správního trestání ve vztahu k poškozování
veřejně přístupných účelových komunikací. Podle zákona o pozemních komunikacích
fakticky neexistuje nástroj, jak zničení této kategorie pozemní komunikace postihnout
veřejnoprávními prostředky. Doposud správní orgány postupovaly cestou uložení pokuty za
správní delikt dle § 42b odst. 1 písm. a) zákona o pozemních komunikacích - neoprávněné
uzavření veřejně přístupné účelové komunikace.
V rámci soudního přezkumu však Nejvyšší správní soud dospěl k názoru (viz rozsudek
ze dne 17. prosince 2009, sp. zn. 9 As 39/2009), že uložení pokuty dle citované skutkové
podstaty je nezákonné. Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí konstatoval, že faktické
poškození či zničení komunikace nelze zaměňovat s jejím „administrativním uzavřením“ ve
smyslu § 24 zákona o pozemních komunikacích (např. pro opravy komunikace apod.).
Vzhledem k výše uvedenému tudíž návrh rozšiřuje úpravu obecného užívání
spočívající v zákazu znečišťovat či poškozovat pozemní komunikace i na veřejně přístupné
účelové komunikace (viz novelizační bod 18). Prostřednictvím změn obsažených v
těchto novelizačních bodech pak dále návrh zpřesňuje a doplňuje absentující úpravu
správního trestání. Nově bude postiženo jako přestupek, resp. správní delikt jednání, při
kterém dojde k poškození veřejně přístupné účelové komunikace bez vozovky takovým
způsobem, že je znemožněno její obecné užívání.
Povaha některých účelových komunikací bývá často různorodá, zvláště pak v případě
lesních či polních cest, které prakticky nemají zpevněný povrch (či pouze ryze jednoduše
zpevněný např. štěrkem). S vědomím této skutečnost pak bylo konstruováno i navržené znění
skutkové podstaty daného deliktu. Na zřetel byla vzata především situace, kdy by trestání
prostého poškození nezpevněné účelové komunikace nebylo účelné a přiměřené, neboť
k němu může dojít velmi snadno (např. na podmáčené půdě pouhým vyjetím kolejí
zemědělským či lesním strojem).
U účelových komunikací se zpevněným povrchem, tedy vozovkou, je na místě
(obdobně jako u ostatních kategorií pozemních komunikací) zvolit přístup, který sankcionuje
poškození i znečištění takovéto komunikace.
K bodu 53:
Jedná se o legislativně technickou opravu chybného odkazu.
K bodům 54 až 56 a 63 až 68:
Jedná se převážně o legislativně technické úpravy vyvolané změnami ve skutkových
podstatách správních deliktů.
Nově zakotvená skutková podstata přestupku, resp. správního deliktu spočívající v
poškození veřejně přístupné účelové komunikace bez vozovky takovým způsobem, že
znemožní její obecné užívání, byla zařazena do kategorie, v níž lze uložit pokutu až do výše
200 000 Kč.
K bodu 61:
Jedná se o vypuštění nadbytečné závorky odkazující na ustanovení, k jehož porušení
skutková podstata správního deliktu zakotvená v § 42b odst. 4 směřuje. Takovýto odkaz
neobsahuje ani věcně shodná skutková podstata přestupku obsažená v § 42a odst. 5.
37

K bodu 62:
Navrhuje se sjednocení se standardní úpravou ukládání pokut u správních deliktů
právnických a podnikajících fyzických osob, tj. při spáchání správního deliktu nebude uložení
pokuty ponecháno na úvaze silničního správního úřadu, ale uložení pokuty bude obligatorní.
Jedná se spíše o posílení právní jistoty, neboť ve správní praxi jsou pokuty standardně
ukládány.
K bodu 69:
Současné znění zákona umožňuje uložení blokové pokuty v případě spáchání
přestupku v oblasti systému elektronického mýtného pouze v jediném případě - kdy řidič užije
zpoplatněnou pozemní komunikaci vozidlem, které nebylo zaevidováno u provozovatele
systému elektronického mýtného (§ 42a odst. 3 písm. b)). Nejeví se však jako důvodné, aby
tato možnost nebyla dána i pro případy spáchání typově obdobných přestupků. Z tohoto
důvodu je navrhováno rozšíření okruhu přestupků, za které lze ze strany orgánů Celní správy
a Policie ČR uložit blokovou pokutu. Zároveň dochází k úpravě odkazu na dnes již zrušené
písmeno f) v § 42a odst. 4.
K bodu 70:
V současné době je poněkud složitým způsobem dovozována možnost obecní policie
řešit přestupky podle zákona o pozemních komunikacích v blokovém řízení, jakožto orgánu
obce, která je silničním správním úřadem (§ 40 odst. 1 věta druhá). Vzhledem
k navrhovanému přesunu působnosti silničního správního úřadu z obcí na obecní úřady obcí
s rozšířenou působností je pak na místě, aby oprávnění obecní policie projednávat vybrané
přestupky v blokovém řízení bylo explicitně zakotveno.
K bodům 71 a 72:
Legislativně technická úprava vyvolaná změnami ve skutkových podstatách správních
deliktů. Dále se jedná pouze o formulační změnu zákonné dikce tak, aby z textu zákona
explicitně vyplynulo, že náhrady nákladů spojených s vážením jsou příjmem kraje, pokud
vážení za zákonem definovaných podmínek provádí. Tento postup je za stávajícího znění
zákona dovozován výkladem příslušných ustanovení, pro posílení právní jistoty se navrhuje i
jeho explicitní zakotvení.
K bodu 73:
Zákon č. 18/2012 Sb. ve své části obsahující novelu zákona o pozemních
komunikacích ruší ke dni své účinnosti (1. leden 2013) možnost ukládání kaucí v případě
uložení blokové pokuty za spáchaný přestupek (§ 43a odst. 1 písm. b)). S ohledem na tuto
skutečnost se stává ustanovení § 43b odst. 4 irelevantním a je tak navrhováno jeho zrušení.
K bodu 74:
Výslovné zakotvení toho, že působnost stanovená obecním, resp. krajským úřadům je
výkonem přenesené působnosti, již postrádá smysl, neboť tato skutečnost vyplývá z obecných
právních předpisů. Zároveň se však jeví jako vhodné výslovně stanovit, že v řízeních
vedených ohledně veřejně přístupných účelových komunikací nacházející se na území obcí,
jsou tyto obce v postavení účastníka. V případě místních komunikací budou moci vystupovat
nadále z pozice vlastníka těchto komunikací.
K Čl. II:
V reakci na změny v pojmosloví a kategorizaci pozemních komunikací návrh obsahuje
přechodná ustanovení, která vyjasňují vztah mezi pojmy stávající právní úpravy
a nově navrhované úpravy.
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Vzhledem k tomu, že dochází i ke změně působnost správních orgánu, obsahuje tento
návrh i standardní přechodné ustanovení pamatující na řízení zahájená ještě v době účinnosti
stávající právní úpravy.
K Čl. III:
K bodu 1:
Ustanovení § 6 odst. 7 je svou povahou ustanovením přechodným, které umožňuje
řidičům určitých kategorií vozidel přepravovat na zadním sedadle dětí bez použití zádržného
bezpečnostního systému. Možnost využití tohoto ustanovení však byla vázána k nejzazšímu
datu 1. 5. 2008. S ohledem na faktickou obsolenci tohoto ustanovení se navrhuje jeho
vypuštění.
K bodům 2 a 3:
Legislativně technické úpravy navazující na vypuštění odstavce 7 v § 6.
K bodům 4 až 6:
Změna zákona o silničním provozu spočívá v obecném snížení nejvyšší dovolené
rychlosti na silnici pro motorová vozidla na 110 km/h za současného připuštění možnosti na
určitých úsecích, které splňují zejména podmínky bezpečnosti provozu, tuto rychlost zvýšit až
na 130 km/h. V této souvislosti předkladatel upozorňuje na skutečnost, že převážná část
stávajících silnic pro motorová vozidla bude zařazena do kategorie dálnice (viz výše) a bude
na nich tedy zachována nejvyšší dovolená rychlost 130 km/h. Snížení nejvyšší dovolené
rychlosti na pozemních komunikacích označených dopravní značkou „silnice pro motorová
vozidla“ o 20 km/h vychází z předpokladu, že tyto silnice sice budou mít kvalitnější a
bezpečnější parametry než silnice I. třídy, zároveň ovšem nikoliv na úrovni dálnice.
Návrh rovněž výslovně pamatuje na situace, kdy dálnice či silnice pro motorová
vozidla (tak jak bude podle zákona o pozemních komunikacích nově umožněno) nemá
směrově oddělené jízdní pásy. S ohledem na nutnost zachování bezpečného silničního
provozu na takovýchto komunikacích je zavedena zákonná povinnost pro úřady stanovující
dopravní značení upravit na těchto typech komunikací rychlost místní úpravou nejvýše na 90
km/h. Tuto variantu (osazení konkrétních úseků dopravními značkami) považuje předkladatel
za vhodnější a přehlednější – a z hlediska provozu i bezpečnější – než stanovení další zákonné
hranice pro maximální dovolenou rychlost.
K bodům 7 až 11:
Vzhledem ke zrušení pojmu rychlostní silnice a jeho vypuštění (včetně všech odkazů
na něj) v zákoně o pozemních komunikacích se navrhuje provedení obdobné legislativně
technické změny rovněž v rámci zákona o silničním provozu.
K Čl. IV:
Jedná se o legislativně technickou změnu spočívající ve vypuštění pojmu rychlostní
silnice z přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivu na životní prostředí s ohledem na jeho zrušení
v zákoně o pozemních komunikacích.
K Čl. V:
Jedná se o obdobnou legislativně technickou úpravu zákona o správních poplatcích, tj.
vypuštění pojmu rychlostní silnice z přílohy tohoto zákona.

39

K Čl. VI:
Účinnost je navržena k počátku roku 2014. Důvodem je především změna působnosti
v oblasti výkonu státní správy u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, s čímž
je spojena především nutnost zapracování finančních nákladů s tímto přesunem spojených
do návrhu zákona o státním rozpočtu. Vzhledem k harmonogramu přípravy státního rozpočtu
je zapotřebí, aby Ministerstvo vnitra zapracovalo potřebné údaje nejpozději do konce měsíce
května předcházejícího roku, na který je státní rozpočet připravován. Účinnost je tedy
nastavena tak, aby bylo možné bez zásadních potíží dostát výše uvedeným požadavkům.

V Praze dne 17. dubna 2013

RNDr. Petr Nečas, v.r.
předseda vlády

Ing. Zbyněk Stanjura, v.r.
ministr dopravy

40

Platné znění příslušných ustanovení zákona
o pozemních komunikacích s vyznačením
navrhovaných změn

(3) V případě, kdy změna kategorie nebo
třídy pozemní komunikace vyžaduje změnu
vlastnických vztahů k pozemní komunikaci, může
příslušný silniční správní úřad vydat rozhodnutí o
změně kategorie pouze na základě smlouvy o
budoucí smlouvě o převodu vlastnického práva k
dotčené pozemní komunikaci uzavřené mezi
stávajícím vlastníkem a budoucím vlastníkem. Do
doby převodu vlastnického práva k dotčené
pozemní komunikaci vykonává všechna práva a
povinnosti k této pozemní komunikaci její
dosavadní vlastník.

ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává
předpisy Evropské unie1) a upravuje

příslušné

§4
Dálnice

a) kategorizaci pozemních komunikací, jejich
stavbu, podmínky užívání a jejich ochranu,
b) práva a povinnosti vlastníků
komunikací a jejich uživatelů a

(1) Dálnice je pozemní komunikace určená
pro rychlou dálkovou a mezistátní dopravu
silničními motorovými vozidly, která je budována
bez úrovňových křížení, s oddělenými místy
napojení pro vjezd a výjezd a která má směrově
oddělené jízdní pásy.

pozemních

c) výkon státní správy ve věcech pozemních
komunikací příslušnými silničními správními
úřady.

(2) Dálnice se podle svého určení a
dopravního významu rozdělují na dálnice I.
třídy a dálnice II. třídy. Pokud je zajištěna
bezpečnost provozu, může být pozemní
komunikace zařazena do kategorie dálnice II.
třídy i před dokončením výstavby druhého
směrově odděleného jízdního pásu.

§2
Pozemní komunikace a jejich rozdělení
(1) Pozemní komunikace je dopravní cesta
určená k užití silničními a jinými vozidly1a) a
chodci, včetně pevných zařízení nutných pro
zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti.

(32) Dálnice je přístupná pouze silničním
motorovým vozidlům, jejichž nejvyšší povolená
rychlost není nižší, než stanoví zvláštní předpis.2)

(2) Pozemní komunikace se dělí na tyto
kategorie:
a) dálnice,

§5
Silnice

b) silnice,

(1) Silnice je veřejně přístupná pozemní
komunikace určená k užití silničními a jinými
vozidly a chodci. Silnice tvoří silniční síť.

c) místní komunikace,
d) účelová komunikace.

(2) Silnice se podle svého určení a
dopravního významu rozdělují do těchto tříd:
a) silnice I. třídy, která je určena zejména pro
dálkovou a mezistátní dopravu,

Zařazování pozemních komunikací do jednotlivých
kategorií a tříd a jejich změny
§3

b) silnice II. třídy, která je určena pro dopravu mezi
okresy,

(1) O zařazení pozemní komunikace do
kategorie dálnice, silnice nebo místní komunikace a
jejich tříd rozhoduje příslušný silniční správní úřad
na základě jejího určení, dopravního významu a
stavebně technického vybavení.

c) silnice III. třídy, která je určena k vzájemnému
spojení obcí nebo jejich napojení na ostatní
pozemní komunikace.
(3) Silnice I. třídy vystavěná jako
rychlostní silnice je určena pro rychlou dopravu a je
přístupná pouze silničním motorovým vozidlům,
jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší, než

(2) Dojde-li ke změně dopravního
významu nebo určení pozemní komunikace,
rozhodne příslušný silniční správní úřad o změně
kategorie nebo třídy.
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stanoví zvláštní předpis.2) Rychlostní silnice má
obdobné stavebně technické vybavení jako dálnice.

(1) Účelová komunikace je pozemní
komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých
nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto
nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s
ostatními pozemními komunikacemi nebo k
obhospodařování zemědělských a lesních pozemků.
Příslušný silniční správní úřad může na žádost
vlastníka účelové komunikace a po projednání s
příslušným orgánem Policie Policií České
republiky upravit nebo omezit veřejný přístup na
účelovou komunikaci, pokud je to nezbytně nutné k
ochraně oprávněných zájmů tohoto vlastníka.
Úprava nebo omezení veřejného přístupu na
účelové komunikace stanovené zvláštními právními
předpisy21) tím není dotčena.

(3) Silnice I. třídy určená pro rychlou
dopravu, která je budována bez úrovňových
křížení, s oddělenými místy napojení pro vjezd a
výjezd a na níž není přímo připojena sousední
nemovitost s výjimkou odpočívek, může být
označena jako silnice pro motorová vozidla
podle zvláštního právního předpisu.2)
§6
Místní komunikace
(1) Místní komunikace je veřejně přístupná
pozemní komunikace, která slouží převážně místní
dopravě na území obce.

(2) Účelovou komunikací je i pozemní
komunikace v uzavřeném prostoru nebo objektu,
která slouží potřebě vlastníka nebo provozovatele
uzavřeného prostoru nebo objektu. Tato účelová
komunikace není přístupná veřejně, ale v rozsahu a
způsobem, který stanoví vlastník nebo provozovatel
uzavřeného
prostoru
nebo
objektu.
V
pochybnostech, zda z hlediska pozemní
komunikace jde o uzavřený prostor nebo objekt,
rozhoduje příslušný silniční správní úřad.

(2) Místní komunikace může být vystavěna
jako rychlostní místní komunikace, která je určena
pro rychlou dopravu a přístupná pouze silničním
motorovým vozidlům, jejichž nejvyšší povolená
rychlost není nižší, než stanoví zvláštní předpis.2)
Rychlostní místní komunikace má obdobné
stavebně technické vybavení jako dálnice.
(32) Místní komunikace se rozdělují podle
dopravního významu, určení a stavebně
technického vybavení do těchto tříd:

§8
Průjezdní úsek dálnice a silnice

a) místní komunikace I. třídy, kterou je zejména
rychlostní místní komunikace,

(1) Dálnice a silnice mohou vést územím
zastavěným nebo zastavitelným (dále jen "průjezdní
úsek dálnice" nebo "průjezdní úsek silnice"), pokud
se tím převádí převážně průjezdná doprava tímto
územím.

b) místní komunikace II. třídy, kterou je dopravně
významná sběrná komunikace s omezením přímého
připojení sousedních nemovitostí,

(2) Není-li hranice území zastavěného
nebo zastavitelného obsažena ve schválené územně
plánovací dokumentaci, určí hranici souvislého
zastavění pro účely vymezení délky průjezdního
úseku dálnice nebo průjezdního úseku silnice podle
stavebně technických podmínek území příslušný
stavební úřad na návrh příslušného silničního
správního úřadu a po předchozím projednání s obcí,
o jejíž území jde.

c) místní komunikace III. třídy, kterou je obslužná
komunikace,
d) místní komunikace IV. třídy, kterou je
komunikace nepřístupná provozu silničních
motorových vozidel nebo na které je umožněn
smíšený provoz.
(3) Místní komunikace I. třídy, která je
budována bez úrovňových křížení, s oddělenými
místy napojení pro vjezd a výjezd a na níž není
přímo připojena sousední nemovitost s výjimkou
odpočívek, může být označena jako silnice pro
motorová vozidla podle zvláštního právního
předpisu2).

(3) Prováděcí předpis stanoví stavebně
technické podmínky pro určování hranic
průjezdního úseku podle předchozího odstavce.
§9
nadpis vypuštěn

(4) Prováděcí předpis blíže vymezí znaky
pro rozdělení místních komunikací do jednotlivých
tříd.

(1) Vlastníkem dálnic a silnic I. třídy je
stát. Vlastníkem silnic II. a III. třídy je kraj, na
jehož území se silnice nacházejí, a vlastníkem
místních komunikací je obec, na jejímž území se
místní
komunikace
nacházejí.
Vlastníkem
účelových komunikací je právnická nebo fyzická
osoba.

§7
Účelová komunikace

2

připojení nebo o jeho zrušení vyžádá předchozí
souhlas vlastníka dotčené pozemní komunikace,
a jedná-li se o dálnici nebo rychlostní silnici též
předchozí souhlas Ministerstva vnitra, v ostatních
případech předchozí souhlas příslušného orgánu
Policie České republiky.

(2) Ministerstvo dopravy může smluvně
převést výkon některých práv a povinností státu
jako vlastníka silnic I. třídy na organizace správy a
údržby silnic, jejichž zřizovatelem jsou kraje (dále
jen "správce pozemní komunikace"), za cenu
sjednanou v souladu s cenovými předpisy.2a)

(5) Prováděcí předpis upraví technické
podmínky pro připojování pozemních komunikací
navzájem a podmínky pro připojování sousední
nemovitosti na dálnici, silnici a místní komunikaci.

(3) Ministerstvo dopravy po projednání s
Ministerstvem financí může na dobu určitou,
nejdéle na dobu 35 let, smluvně převést výkon
některých práv a povinností státu jako vlastníka
dálnic na právnickou osobu vybranou postupem
podle zákona o zadávání veřejných zakázek2b) za
cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy2a) a
splatnou způsobem sjednaným ve smlouvě.

.....
§ 15

(24) Prováděcí právní předpis vymezí
podrobnosti k péči vlastníka pozemní komunikace o
dálnici, silnici a místní komunikaci, způsob jejich
evidence a náležitosti smlouvy o zajištění správy a
údržby dálnic nebo silnic I. třídy a způsob jejich
evidence.

Silniční vegetace
(1) Silniční vegetace na silničních
pomocných pozemcích a na jiných vhodných
pozemcích tvořících součást dálnice, silnice nebo
místní komunikace nesmí ohrožovat bezpečnost
užití pozemní komunikace nebo neúměrně ztěžovat
použití těchto pozemků k účelům údržby těchto
komunikací
nebo
neúměrně
ztěžovat
obhospodařování sousedních pozemků.

§ 10
Připojování pozemních komunikací
(1) Pozemní komunikace lze navzájem
připojovat zřizováním křižovatek nebo připojovat
na ně sousední nemovitosti zřízením sjezdů nebo
nájezdů. Přímé připojení sousední nemovitosti na
pozemní komunikaci není účelovou komunikací.

(2) Na návrh příslušného orgánu Policie
České republiky nebo po projednání s ním ní nebo
na návrh silničního správního úřadu nebo po
projednání s ním je vlastník dálnice, silnice a místní
komunikace oprávněn v souladu se zvláštními
předpisy3) kácet dřeviny na silničních pozemcích.

(2) Větve mimoúrovňových křižovatek a
kruhové křižovatky jsou přiřazeny k pozemní
komunikaci vyšší kategorie nebo třídy, větve
úrovňových křižovatek jsou přiřazeny k pozemní
komunikaci nižší kategorie nebo třídy.

ČÁST TŘETÍ
VÝSTAVBA DÁLNICE, SILNICE, MÍSTNÍ
KOMUNIKACE A VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ
ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

(3) Na dálnici a na rychlostní silnici,
silnici podle § 5 odst. 3 nebo místní komunikaci
podle § 6 odst. 3 může být přímo připojena z
odpočívky jen stavba, která svým účelem slouží
výlučně uživatelům těchto pozemních komunikací
(např. čerpací stanice pohonných hmot, motorest,
motel, autoservis).

§ 16
Stavební řízení
(1) Pro stavbu dálnice, silnice, místní
komunikace a veřejně přístupné účelové
komunikace je speciálním stavebním úřadem4)
příslušný silniční správní úřad. Speciální stavební
úřad přizve ke stavebnímu řízení Ministerstvo
vnitra, jde-li o stavbu dálnice nebo rychlostní
silnice, v ostatních případech příslušný orgán
Policie České republiky. Ministerstvo vnitra je ve
stavebním řízení dotčeným orgánem, jde-li o
stavbu dálnice; v ostatních případech je
dotčeným orgánem Policie České republiky.

(4) Příslušný silniční správní úřad si před
vydáním povolení
a) o připojení dálnice, silnice nebo místní
komunikace, místní komunikace nebo veřejně
přístupné účelové komunikace k jiné pozemní
komunikaci, o úpravě takového připojení nebo o
jeho zrušení vyžádá předchozí souhlas vlastníka
pozemní komunikace vyšší kategorie nebo třídy,

(2) Pokud v tomto zákoně není stanoveno
jinak, platí pro územní a stavební řízení stavby
dálnice, silnice, místní komunikace nebo veřejně
přístupné účelové komunikace zvláštní předpisy o

b) o připojení sousední nemovitosti k dálnici, silnici
nebo k místní komunikaci, o úpravě takového
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územním plánování a stavebním řádu5) a nejsou
dotčeny předpisy o ochraně životního prostředí.6)
K žádosti o zahájení územního řízení a stavebního
řízení pro stavbu tunelu nad 500 m navrhovatel
přikládá kromě náležitostí vyžadovaných zvláštním
právním předpisem5) bezpečnostní dokumentaci,
která obsahuje bezpečnostní požadavky na tunely
nad 500 m. Nevykonává-li Ministerstvo dopravy
působnost speciálního stavebního úřadu je
dotčeným orgánem v územním a stavebním řízení
pro stavbu tunelu nad 500 m.

§ 18m
Prohlídka pozemní komunikace
(1) Vlastník pozemní komunikace podle §
18g odst. 1, jejíž úsek je zařazen do Centrální
evidence pozemních komunikací podle § 29a odst.
1 písm. e), zajistí bez zbytečného odkladu
provedení prohlídky tohoto úseku. Prohlídka se
zaměří na posouzení dopadů zejména stavebních,
technických a provozních vlastností pozemní
komunikace na bezpečnost pozemní komunikace.

(3) Prováděcí předpis vymezí, pro které
stavební úpravy dálnice, silnice a místní
komunikace prováděné na silničním pozemku
postačí místo stavebního povolení ohlášení
speciálnímu stavebnímu úřadu a pro které
udržovací práce není třeba ani toto ohlášení.
Prováděcí předpis dále stanoví obecné technické
požadavky pro stavbu dálnice, silnice a místní
komunikace.

(2) Prohlídka musí být provedena skupinou
nejméně 3 fyzických osob, z nichž alespoň jedna
musí být auditorem bezpečnosti pozemních
komunikací.
(3) Na činnost auditora bezpečnosti
pozemních komunikací při provádění prohlídky se
§ 18j odst. 1 a 2 vztahují obdobně.

§ 17
nadpis vypuštěn

(4) Po ukončení prohlídky zpracuje auditor
bezpečnosti pozemních komunikací zprávu o
výsledcích prohlídky obsahující zejména popis
zjištěných rizik a návrhy nápravných opatření
včetně posloupnosti jejich provedení. Při
zpracování zprávy auditor bezpečnosti pozemních
komunikací zohlední obsah předchozích zpráv o
výsledcích prohlídek posuzovaného úseku pozemní
komunikace, byly-li zpracovány, a údaje o
dopravních nehodách na posuzovaném úseku
pozemní komunikace. Před zpracováním zprávy
auditor bezpečnosti pozemních komunikací
projedná její obsah s vlastníkem dotčené pozemní
komunikace.

(1) Pro uskutečnění stavby dálnice, silnice
nebo místní komunikace lze vlastnické právo ke
stavbě, pozemku a zařízení vyvlastnit podle
zvláštního právního předpisu7). Právo odpovídající
věcnému břemenu je právem, které podle zvláštního
právního předpisu8) opravňuje stavebníka ke
zřízení požadované stavby na dotčeném pozemku.
(2) Jestliže byla zřízena stavba dálnice,
silnice nebo místní komunikace na cizím pozemku
a vlastníku této stavby se prokazatelně nepodařilo
dosáhnout
majetkoprávního
vypořádání
s
vlastníkem pozemku, je příslušný speciální stavební
úřad oprávněn na návrh vlastníka stavby zřídit
věcné břemeno, které je nezbytné pro výkon
vlastnického práva ke stavbě.

(5) Zprávu o výsledcích prohlídky předá
auditor bezpečnosti pozemních komunikací
vlastníku dotčené pozemní komunikace.
(6) Při péči o pozemní komunikaci podle §
9 odst. 4 § 9 odst. 2 vlastník zajistí provedení
nápravných opatření uvedených ve zprávě, pokud je
to technicky možné a ekonomicky únosné při
zajištění řádné péče o síť pozemních komunikací v
jeho vlastnictví a její plánovaný rozvoj. Ustanovení
zvláštních právních předpisů tím nejsou dotčena3).

(3) Součástí rozhodnutí podle odstavců 1 a
2 je stanovení výše jednorázové náhrady podle
zvláštního právního předpisu7).
§ 18
Zrušení dálnice, silnice nebo místní komunikace
Jestliže zanikl dopravní význam dálnice,
silnice nebo místní komunikace a nebylo
rozhodnuto o změně kategorie pozemní
komunikace, rozhodne příslušný silniční správní
úřad o jejím zrušení. Speciální stavební úřad
neprodleně rozhodne o změně v užívání stavby
nebo o jejím odstranění.

ČÁST ŠESTÁ
UŽÍVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
§ 19
Obecné užívání
(1) V mezích zvláštních předpisů
upravujících provoz na pozemních komunikacích2)
a za podmínek stanovených tímto zákonem smí
každý užívat pozemní komunikace bezplatně

.....
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obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou
určeny (dále jen "obecné užívání"), pokud pro
zvláštní případy nestanoví tento zákon nebo
zvláštní předpis9) jinak. Uživatel se musí
přizpůsobit stavebnímu stavu a dopravně
technickému stavu dotčené pozemní komunikace.

zjevně vyžádalo výměnu podstatných částí
vozidla (dále jen "vrak"),

(2) Dálnice, silnice a místní komunikace,
jejich součásti a příslušenství je zakázáno
znečišťovat nebo poškozovat. Dálnice, silnice,
místní
komunikace,
jejich
součásti
a
příslušenství a veřejně přístupné účelové
komunikace s vozovkou je zakázáno znečišťovat
nebo poškozovat; veřejně přístupné účelové
komunikace
bez
vozovky
je zakázáno
poškozovat takovým způsobem, že se tím
znemožní jejich obecné užívání. Na dálnicích,
silnicích a místních komunikacích je dále zakázáno

(3) Vlastník vraku je povinen na výzvu
vlastníka dálnice, silnice nebo místní komunikace
odstranit vrak do dvou měsíců od doručení výzvy k
odstranění. Neučiní-li tak, odstraní a zlikviduje vrak
vlastník této pozemní komunikace na náklady
vlastníka vraku.

h) umisťovat nebo provozovat pojízdné nebo
přenosné zařízení, které je určeno k prodeji
zkapalněných ropných plynů (čerpací stanice).

(4) Nemůže-li vlastník dálnice, silnice
nebo místní komunikace zjistit vlastníka vraku,
zveřejní výzvu k odstranění vraku způsobem v
místě obvyklým a po marném uplynutí lhůty dvou
měsíců ode dne zveřejnění výzvy odstraní a
zlikviduje vrak na své náklady. Zjistí-li vlastník
dálnice, silnice nebo místní komunikace vlastníka
vraku dodatečně, může vůči němu uplatnit nárok na
náhradu nákladů vzniklých odstraněním a likvidací
vraku.

a) neoprávněně odstraňovat, zakrývat, přemísťovat,
osazovat nebo pozměňovat dopravní značky a
dopravní zařízení, anebo na těchto věcech cokoliv
umísťovat,
b) používat pásová a jiná vozidla, jejichž kola
nejsou opatřena pneumatikami nebo gumovými
obručemi, nebo používat jiné stroje a zařízení, které
mohou způsobit poškození komunikace; výjimečně
lze povolit jako zvláštní užívání (§ 25) použití
silnice nebo místní komunikace pásovými vozidly
Armády České republiky nebo historickými
vozidly,

(5) Silniční správní úřad je oprávněn
rozhodnout o označení místní komunikace nebo
průjezdního úseku silnice nebo jejich částí, na
kterých je z důvodu veřejného zájmu dočasně
zakázáno stání silničních vozidel, příslušnou
dopravní značkou podle zvláštního předpisu.2)
Rozhodnutí o označení musí být provedeno
nejméně týden před dnem dočasného zákazu stání
na příslušné pozemní komunikaci a na řízení
silničního správního úřadu se v tomto případě
nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

c) používat sněhové řetězy v úsecích, kde vozovka
není dostatečně pokryta sněhovou nebo ledovou
vrstvou,
d) používat hroty v pneumatikách, pokud zvláštní
předpis10) nestanoví jinak,

(3) Na veřejně přístupných účelových
komunikacích je dále zakázáno provádět
činnosti podle odstavce 2 písm. a), e) a g).

e) vypouštět vodu, splašky a jiné tekuté odpady,
(4) Vlastník vraku, který je odstaven na
dálnici, silnici, místní komunikaci nebo veřejně
přístupné účelové komunikaci, je povinen jej bez
zbytečného odkladu odstranit na své náklady.
Pokud tak neučiní, může mu silniční správní
úřad uložit, aby vrak odstranil, a zároveň
stanovit přiměřenou lhůtu k odstranění vraku;
tato lhůta nesmí přesáhnout 2 měsíce.

f) rozjíždět dočasné skládky údržbových hmot,
otáčet zemědělské nebo lesní stroje a potahy při
provádění polních nebo lesních prací,
g) odstavovat silniční vozidlo, které je trvale
technicky nezpůsobilé k provozu10) a není
opatřeno státní poznávací značkou11) nebo které je
zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu (dále
jen "vrak"),

(5) Po marném uplynutí lhůty podle
odstavce 4 zajistí vlastník pozemní komunikace
předání vraku na náklady jeho vlastníka osobě,
která je provozovatelem zařízení ke sběru,
výkupu,
zpracování,
využívání
nebo
odstraňování autovraků37).

g) odstavovat silniční vozidlo, které je pro
závady
v technickém
stavu
technicky
nezpůsobilé
k provozu
na
pozemních
komunikacích10) a není opatřeno tabulkou se
státní poznávací značkou nebo které je technicky
nezpůsobilé
k provozu
na
pozemních
komunikacích a obnovení způsobilosti by si

(6) V případě neuposlechnutí rozhodnutí
silničního správního úřadu podle předchozího
odstavce je vlastník místní komunikace nebo
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průjezdního úseku silnice oprávněn odstranit
silniční vozidlo na náklady jeho provozovatele,
pokud provozovatel silničního vozidla neprokáže
závažné důvody, které mu znemožnily, aby silniční
vozidlo odstranil včas sám; v tomto případě hradí
náklady spojené s odstraněním silničního vozidla
ten, na jehož žádost bylo silničním správním
úřadem vydáno rozhodnutí.

oznámení o místě, kde je možné vozidlo
vyzvednout a o způsobu jeho vyzvednutí.
(4) Náklady na odstranění, odstavení a
vrácení
silničního
vozidla
nese
jeho
provozovatel. To neplatí, pokud bylo dopravní
značení umístěno podle odstavce 2 písm. b), nebo
pokud provozovatel vozidla prokázal závažné
důvody, které mu znemožnily vozidlo včas
odstranit.

§ 19a
(1) Silniční správní úřad opatřením
obecné povahy dočasně zakáže nebo omezí stání
nebo zastavení silničních vozidel na místní
komunikaci nebo průjezdním úseku silnice nebo
na jejich části, je-li to nezbytné z důvodu
zajištění bezpečnosti státu, veřejného pořádku,
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,
stavebních prací nebo údržby nebo z důvodu
přírodních katastrof nebo jiných mimořádných
událostí
a odstraňování
jejich
následků;
v opatření obecné povahy silniční správní úřad
stanoví rovněž přechodnou úpravu provozu.
Dotčenou osobou, která může k návrhu opatření
podávat námitky, je pouze vlastník příslušné
pozemní komunikace. Hrozí-li nebezpečí
z prodlení, vydá silniční správní úřad opatření
obecné povahy bez řízení o jeho návrhu a toto
opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem
vyvěšení.

(5) Pokud si provozovatel silniční
vozidlo nevyzvedne ve lhůtě 6 měsíců
od doručení oznámení podle odstavce 3, je
vlastník pozemní komunikace oprávněn toto
vozidlo
a) jako předmět zadržovacího práva i
bez souhlasu vlastníka silničního vozidla prodat,
nebo
b) na náklady provozovatele silničního
vozidla předat osobě, která je provozovatelem
zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání
nebo odstraňování autovraků37), pokud se
silniční vozidlo neprodá.
(6) Částku získanou z prodeje je
vlastník pozemní komunikace povinen předat
provozovateli vozidla; za tímto účelem doručí do
vlastních rukou provozovatele vozidla výzvu ke
sdělení údajů nezbytných k předání této částky.
Vlastník pozemní komunikace je oprávněn
z částky získané z prodeje uhradit náklady podle
odstavců 4 a 5, pokud tyto náklady nese
provozovatel vozidla.

(2) Pokud silniční správní úřad
opatřením obecné povahy dočasně zakázal nebo
omezil stání nebo zastavení silničních vozidel,
zajistí vlastník pozemní komunikace umístění
odpovídající dopravní značky na příslušnou
místní komunikaci, průjezdní úsek silnice nebo
jejich část
a) nejméně 7 dní přede dnem, kterým
začíná dočasný zákaz nebo omezení stání nebo
zastavení, nebo
b) bez zbytečného odkladu po nabytí
účinnosti opatření obecné povahy, není-li možné
dodržet lhůtu podle písmene a).

(7) Částka získaná z prodeje propadá
vlastníku
pozemní
komunikace,
pokud
provozovatel silničního vozidla do 1 roku ode
dne doručení výzvy podle odstavce 6 tyto údaje
vlastníku pozemní komunikace nesdělí.
(8) Doručování do vlastních rukou lze
nahradit zveřejněním oznámení podle odstavce 3
nebo výzvy podle odstavce 6 způsobem v místě
obvyklým, pokud se nepodaří doručit do
vlastních rukou. Lhůty podle odstavců 5 a 7 se
v takovém případě počítají ode dne zveřejnění.

(3) Je-li to nezbytné pro naplnění účelu
dočasného zákazu nebo omezení podle odstavce
1, je vlastník pozemní komunikace, na které je
dočasně zakázáno nebo omezeno stání či
zastavení silničních vozidel, oprávněn z této
pozemní komunikace vozidlo odstranit a
odstavit na vhodném místě. Po pominutí důvodů
pro odstranění silničního vozidla je vlastník
pozemní komunikace povinen vozidlo bez
zbytečného odkladu vrátit na místo, odkud bylo
odstraněno, nebo na jiné vhodné místo
v bezprostředním okolí. Není-li to možné,
vlastník pozemní komunikace doručí do
vlastních rukou provozovateli silničního vozidla

(9) ) Pokud má být opatření obecné
povahy podle odstavce 1 vydáno na podnět, musí
podnět k jeho vydání obsahovat kromě obecných
náležitostí podání vymezení rozsahu zákazu
nebo omezení stání, jeho předpokládanou délku
a popis skutečností prokazující naplnění důvodu,
pro který je možno opatření obecné povahy
vydat, jinak silniční správní úřad podnět odloží.
(10) Pokud bylo opatření obecné povahy
vydáno na základě podnětu, ten, kdo podnět
podal
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a) je dotčenou osobou, která může
k návrhu opatření podávat námitky,
b) zajišťuje umístění dopravních značek
podle odstavce 2 a
c) nese náklady podle odstavce 4, pokud
je nenese provozovatel silničního vozidla.

mýtného30) příslušným orgánem jiného členského
státu Evropské unie (dále jen „poskytovatel
evropského mýtného“), na základě smlouvy o
poskytování evropské služby elektronického
mýtného uzavřené s provozovatelem vozidla v
systému elektronického mýtného.

.....

(3) Provozovatel vozidla v systému
elektronického mýtného hradí mýtné za užití
zpoplatněné pozemní komunikace vozidlem v
systému elektronického mýtného, pokud má
uzavřenu smlouvu o poskytování evropské služby
elektronického
mýtného
s
poskytovatelem
evropského mýtného, tomuto poskytovateli.

§ 22a
Provoz systému elektronického mýtného
(1) Provoz systému elektronického
mýtného a výběr mýtného zajišťuje Ministerstvo
dopravy. Ministerstvo dopravy může pověřit
provozem systému elektronického mýtného a
výběrem
mýtného
organizaci
zřízenou
Ministerstvem dopravy (dále jen "provozovatel
systému elektronického mýtného") na základě
souhlasu vlády.

§ 22c
Práva a povinnosti provozovatele systému
elektronického mýtného
(1) Provozovatel systému elektronického
mýtného je povinen

(2) Ministerstvo dopravy a organizace
pověřená provozem systému elektronického
mýtného a výběrem mýtného spolupracuje při
provozování systému a výběru elektronického
mýtného s Policií České republiky. Za tím účelem
vytvoří organizace pověřená provozem systému
elektronického mýtného především na síti dálnic a
rychlostních silnic organizační a technické
předpoklady pro dohled na bezpečnost a plynulost
dopravních proudů, mimořádných situací a provozu
na dálnicích a rychlostních silnicích.

a) určit druhy elektronických zařízení, které lze
evidovat v systému elektronického mýtného,
b) vést evidenci údajů pro účely provozování
systému elektronického mýtného (dále jen
„evidence údajů o mýtném“),
c) zajistit bezplatné poskytnutí elektronického
zařízení každému provozovateli vozidla v systému
elektronického mýtného nebo jím zmocněné
osobě11l), která o to požádá, pokud nebylo
elektronické zařízení poskytnuto poskytovatelem
evropského mýtného,

(3)
Technické
podmínky
systému
elektronického mýtného stanoví prováděcí právní
předpis.
§ 22b
Evropská služba elektronického mýtného

d) zajistit výběr mýtného od provozovatele vozidla
v systému elektronického mýtného nebo od jím
zmocněné osoby11l), nejedná-li se o případ podle
písmene e),

(1) Evropská služba elektronického
mýtného je souborem činností a služeb, které v
souladu s příslušným předpisem Evropské unie11k)
umožňují
snadnou
propojitelnost
systémů
elektronického mýtného v členských státech
Evropské unie a nepřetržité užívání zpoplatněných
pozemních komunikací silničním vozidlem ve
všech systémech elektronického mýtného v těchto
státech při využití jediného elektronického zařízení
a za podmínky souhrnné úhrady mýtného osobě,
která poskytuje evropskou službu elektronického
mýtného a elektronické zařízení vydala.

e) zajistit výběr souhrnného mýtného, jež vzniklo
užitím zpoplatněných pozemních komunikací
vozidly v systému elektronického mýtného, ohledně
kterých uzavřeli provozovatelé těchto vozidel
smlouvu s poskytovatelem evropského mýtného
podle § 22b odst. 3, a to na základě vyúčtování,
které provozovatel systému elektronického
mýtného předkládá poskytovateli evropského
mýtného, ve lhůtách a podle podmínek stanovených
ve smlouvě podle písmene g),

(2)
Poskytovat
evropskou
službu
elektronického mýtného může právnická osoba,
která je usazena v České republice a bylo jí k této
činnosti uděleno Ministerstvem dopravy oprávnění,
nebo právnická osoba, které bylo toto oprávnění
uděleno v souladu s rozhodnutím Evropské komise
definujícím evropskou službu elektronického

f) zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový a
nepřetržitý přístup prohlášení o systému
elektronického mýtného podle rozhodnutí Evropské
komise
definujícího
evropskou
službu
elektronického mýtného30), v němž stanoví
podmínky přístupu poskytovatelů evropského
mýtného do jím provozovaného systému
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elektronického mýtného, které musí být v souladu s
rozhodnutím Evropské komise definujícím
evropskou službu elektronického mýtného30),

a) od provozovatele vozidla v systému
elektronického mýtného nebo od jím zmocněné
osoby11l) s výjimkou vozidla v systému
elektronického mýtného, jehož užití na zpoplatněné
pozemní komunikaci zpoplatnění nepodléhá, a s
výjimkou vozidla, pro které poskytuje službu
elektronického mýtného poskytovatel evropského
mýtného,
1. úhradu mýtného,
2. složení kauce maximálně do výše pořizovací
ceny elektronického zařízení, a

g) uzavřít s poskytovatelem evropského mýtného
smlouvu o poskytování evropské služby
elektronického mýtného v rámci systému
elektronického mýtného, splnil-li poskytovatel
evropského mýtného podmínky uvedené v
prohlášení podle písmene f),
h) zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový a
nepřetržitý přístup seznam všech poskytovatelů
evropského mýtného, s nimiž má uzavřenu smlouvu
podle písmene g), a průběžně jej aktualizovat.

b) od poskytovatele evropského mýtného úhradu
souhrnného mýtného v případech podle odstavce 1
písm. e).

(2) Evidence údajů o mýtném je
informačním systémem veřejné správy podle
zvláštního zákona11m), jehož správcem je
provozovatel systému elektronického mýtného.
Evidence údajů o mýtném obsahuje údaje o

(5) Složení kauce je zárukou, že
elektronické zařízení bude vráceno funkční a
nepoškozené provozovateli systému elektronického
mýtného. Po převzetí funkčního a nepoškozeného
elektronického zařízení vrátí provozovatel systému
elektronického mýtného kauci v plné výši osobě,
která kauci složila, nebo jiné zmocněné osobě11l).

a)
provozovatelích
vozidel
v
systému
elektronického mýtného a jejich vlastnících, není-li
vlastník provozovatelem, a o poskytovatelích
evropského mýtného,

(6) Kauce propadne a finanční
prostředky určené pro úhradu mýtného vložené
na zaevidovaném elektronickém zařízení
propadnou, neproběhla-li u zaevidovaného
elektronického zařízení ode dne jeho převzetí nebo
ode dne proběhnutí poslední mýtné transakce po
dobu delší než 1 rok žádná mýtná transakce a
elektronické zařízení nebylo do této doby vráceno
provozovateli systému elektronického mýtného,
nebo bylo-li zaevidované elektronické zařízení
vráceno provozovateli systému elektronického
mýtného nefunkční nebo poškozené. Propadlé
kauce a finanční prostředky určené pro úhradu
mýtného
vložené
na
zaevidovaném
elektronickém zařízení jsou příjmem Státního
fondu dopravní infrastruktury.

b) vozidlech, která byla zaevidována do systému
elektronického mýtného,
c) čase a místě průjezdu vozidel v systému
elektronického mýtného,
d) používaných elektronických zařízeních, která
byla zaevidována do systému elektronického
mýtného,
e) vozidlech, za která nebyla splněna povinnost
uhradit mýtné, a o jimi ujetých kilometrech,
f) dalších skutečnostech, které jsou nezbytné pro
provozování systému elektronického mýtného,
stanovených prováděcím právním předpisem.

(7) Výši kauce stanoví prováděcí právní
předpis.

(3) Provozovatel systému elektronického
mýtného v evidenci údajů o mýtném zpracovává
údaje
způsobem
stanoveným
zvláštním
zákonem11m).
Provozovatel
systému
elektronického mýtného poskytuje údaje z evidence
údajů o mýtném na základě písemné žádosti
správcům pozemních komunikací, silničním
správním úřadům, Policii České republiky,
Bezpečnostní informační službě, Celní správě
České republiky v rozsahu nezbytném pro výkon
působnosti podle tohoto zákona a Centrálnímu
systému dopravních informací.

.....
§ 24
Omezení obecného užívání uzavírkami a
objížďkami
(1) Provoz na dálnicích, silnicích, místních
komunikacích a veřejně přístupných účelových
komunikacích může být částečně nebo úplně
uzavřen, popřípadě může být nařízena objížďka.
Nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež
mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky.

(4) Provozovatel systému elektronického
mýtného je oprávněn požadovat

(2) O uzavírce a objížďce rozhoduje
příslušný silniční správní úřad na základě žádosti

8

osoby, v jejímž zájmu má dojít k uzavírce.
Příslušný silniční správní úřad žádost projedná

objížďkových pozemních komunikací nutné z
důvodu objížďky a náhrada případných následných
škod se stanoví v podmínkách rozhodnutí o
uzavírce a objížďce a uskuteční na náklad žadatele
o uzavírku a objížďku.

a) s vlastníkem pozemní komunikace, která má být
uzavřena, a s vlastníkem pozemní komunikace, po
níž má být vedena objížďka,

(7) Uzavírka a objížďka musí být označena
předepsaným způsobem. Označení zabezpečuje
žadatel o uzavírku a objížďku na svůj náklad a
odpovídá za jeho stav po dobu trvání uzavírky a
objížďky.

b) s obcí, na jejímž zastavěném území má být
povolena uzavírka nebo nařízena objížďka,
c) s provozovatelem dráhy,13) jde-li o pozemní
komunikaci, na níž je umístěna dráha.

(8) V případě nebezpečí z prodlení (živelní
pohromy, dopravní nehody, zřícení nebo poškození
objektů) musí příslušnou část pozemní komunikace
neprodleně uzavřít a označit alespoň provizorním
způsobem její vlastník. V případě havárie
inženýrské sítě nebo jiného vedení je povinen
příslušnou část pozemní komunikace neprodleně
uzavřít a alespoň provizorně označit vlastník této
inženýrské sítě nebo tohoto vedení a věc neprodleně
oznámit vlastníkovi pozemní komunikace. Tím není
dotčeno ustanovení § 36 odst. 6.

(3) Týká-li se uzavírka územního obvodu
více silničních správních úřadů, přísluší
rozhodování silničnímu správnímu úřadu, v jehož
územním obvodu je nejdelší část uzavírky; ostatní
silniční správní úřady jsou v těchto případech
dotčenými správními úřady.
(4) Při rozhodování příslušný silniční
správní úřad dbá, aby uzavírka byla vždy omezena
na nejkratší možnou dobu, objížďka byla řádně
technicky zabezpečena a byla z hlediska provozu
vyhovující a aby byl umožněn přístup k sousedním
nemovitostem. Silniční správní úřad může v
rozhodnutí stanovit podmínky, při jejichž nesplnění
může udělené povolení omezit nebo zrušit.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný
účinek.

(9) Prováděcí předpis stanoví náležitosti
žádosti o povolení uzavírky a o nařízení objížďky a
náležitosti rozhodnutí v těchto věcech.
§ 24a
Omezení vjezdu nákladních vozidel

(5) Příslušný silniční
rozhodnutí neprodleně oznámí

správní

úřad
(1) Na silnici II. a III. třídy lze zakázat
nebo omezit vjezd nákladních vozidel, jejichž
povolená hmotnost činí 12 tun a více, pokud je
možné využít jinou vhodnou trasu. Za jinou
vhodnou trasu se považuje i trasa vedoucí po
pozemní komunikaci podléhající zpoplatnění.
Zákaz nebo omezení neplatí, pokud je užití
silnice nezbytné pro dosažení místa nakládky,
vykládky, údržby nebo opravy vozidla nebo
sídla nebo provozovny dopravce.

a) příslušným okresním orgánům požární ochrany,
b) příslušným okresním orgánům zdravotní služby,
c) dopravcům v linkové osobní dopravě, jde-li o
pozemní komunikaci, na níž je tato doprava
provozována a jsou-li silničnímu správnímu úřadu
tito dopravci známi,
d) všem silničním správním úřadům, které povolují
přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných
předmětů, jde-li o uzavírku pozemní komunikace
používané k tomuto druhu přepravy.
e) Ministerstvu vnitra, jde-li o dálnice nebo
rychlostní silnice, v ostatních případech
příslušnému orgánu Policie Policii České republiky,

(2) Zákaz nebo omezení vjezdu
nákladních vozidel se provádí stanovením místní
úpravy podle zvláštního právního předpisu2) na
základě předchozího souhlasu Policie České
republiky. Policie České republiky souhlas vydá,
pokud zákaz nebo omezení vjezdu nákladních
vozidel neohrozí bezpečnost nebo plynulost
provozu na pozemních komunikacích.

f) provozovateli systému elektronického mýtného,
jde-li o zpoplatněné pozemní komunikace.

§ 25
Zvláštní užívání

(6) Vlastník dálnice, silnice, místní
komunikace nebo veřejně přístupné účelové
komunikace, po níž má být vedena objížďka, je
povinen strpět bezúplatně provoz převedený na ni z
uzavřené pozemní komunikace. Případné úpravy

(1) K užívání dálnic, silnic a místních
komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k
jiným účelům, než pro které jsou určeny (dále jen
"zvláštní užívání"), je třeba povolení příslušného
silničního správního úřadu vydaného s předchozím
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souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace,
a může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo
plynulost silničního provozu, také s předchozím
souhlasem Ministerstva vnitra, jde-li o dálnici a
rychlostní silnici, v ostatních případech se
souhlasem příslušného orgánu Policie České
republiky. Souhlas vlastníka se zvláštním užíváním
podle odstavce 6 písm. c) bodu 3 a odstavce 6 písm.
d) se nevyžaduje v případě, že se jedná o veřejně
prospěšnou stavbu; k návrhu na zvláštní užívání
může vlastník uplatnit námitky, o kterých rozhodne
silniční správní úřad.

1. zřizování a provozování zařízení pro písemnou,
obrazovou, světelnou nebo jiným způsobem
prováděnou reklamu nebo propagaci (dále jen
„reklamní zařízení“),
2. umísťování, skládání a nakládání věcí nebo
materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám
těchto
komunikací,
nebudou-li
neprodleně
odstraněny (zařízení staveniště, skládka stavebních
hmot nebo paliva apod.),
3. provádění stavebních prací,
4. zřizování vyhrazeného parkování,
5. zřizování a provoz stánků, pojízdných či
přenosných prodejních a jiných podobných
zařízení,
6. audiovizuální tvorbu,

(2) Silniční správní úřad vydá rozhodnutí o
povolení zvláštního užívání právnické nebo fyzické
osobě na základě písemné žádosti na dobu určitou a
v rozhodnutí stanoví podmínky zvláštního užívání.
Povolení ke zvláštnímu užívání nezbavuje uživatele
povinnosti k náhradám za poškození nebo
znečištění dálnice, silnice nebo místní komunikace.

d) umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních
nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním
pozemku, na něm nebo na mostních objektech,
e) pořádání sportovních, kulturních, náboženských,
zábavních a podobných akcí, jestliže by jimi mohla
být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního
provozu,

(3) Porušuje-li právnická nebo fyzická
osoba podmínky stanovené v rozhodnutí o vydání
povolení, silniční správní úřad rozhodne o odnětí
povolení. Právnické nebo fyzické osobě, které bylo
odňato povolení ke zvláštnímu užívání, lze udělit
povolení ke zvláštnímu užívání na základě znovu
podané žádosti nejdříve po uplynutí tří let ode dne,
kdy rozhodnutí o odnětí povolení ke zvláštnímu
užívání nabylo právní moci.

f) výjimečné užití silnice nebo místní komunikace
pásovými vozidly Armády České republiky nebo
historickými vozidly, jejichž kola nejsou opatřena
pneumatikami nebo gumovými obručemi,
g) výjimečné užití místní komunikace a silnice
samojízdnými pracovními stroji a přípojnými
vozidly traktorů, které nemají schválenou
technickou způsobilost podle zvláštního právního
předpisu.13a)

(4) Silniční správní úřad může rozhodnout
o změně vydaného povolení na základě odůvodněné
žádosti držitele povolení ke zvláštnímu užívání.
(5) V době branné pohotovosti státu není
třeba povolení ke zvláštnímu užívání pro vozidla
Armády České republiky.

(7) Zvláštní užívání spočívající v zřízení a
provozování reklamního zařízení může povolit
příslušný silniční správní úřad nejdéle na dobu pěti
let, bude-li umístění a provozování reklamního
zařízení splňovat tyto podmínky:

(6) Zvláštním užíváním dálnice, silnice a
místní komunikace je
a) přeprava zvlášť těžkých nebo rozměrných
předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo
hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními
předpisy,10)

a) nebude jej možné zaměnit s dopravními
značkami ani dopravními zařízeními,
b) nebude oslňovat uživatele dotčené pozemní
komunikace nebo jinak narušovat provoz na
pozemní komunikaci,

b) užití dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní
místní komunikace silničními motorovými vozidly,
jejichž nejvyšší povolená rychlost je nižší, než
stanoví zvláštní předpis,2)

c) pozemní komunikace v místě, kde je umístěno
reklamní zařízení, bude vybavena na náklad
vlastníka reklamního zařízení svodidly nebo jinak
zabezpečena proti možnému střetu vozidel s
konstrukcí reklamního zařízení a

b) užití dálnice nebo pozemní komunikace
označené dopravní značkou silnice pro motorová
vozidla silničními motorovými vozidly, jejichž
nejvyšší povolená rychlost je nižší, než stanoví
zvláštní právní předpis,2)

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

c) užití dálnice, silnice nebo místní komunikace a
silničního pomocného pozemku pro
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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.
Podmínky stanovené v povolení musí trvat
po celou dobu platnosti povolení. Zánik některé z
podmínek je povinen vlastník reklamního zařízení
oznámit do 30 dnů příslušnému silničnímu
správnímu úřadu, který povolení odejme.

na které je reklamní zařízení neoprávněně umístěno.
Odstranění reklamního zařízení a jeho likvidace
bude provedeno bez ohledu na skutečnost, zda
reklamní zařízení bylo povoleno stavebním
úřadem.5)
(12) Umísťování věcí na dálnici, silnici a
místní komunikaci, které jsou uvedeny v § 14 odst.
1 písm. b) a odst. 2 písm. b) až d), není zvláštním
užíváním dálnice, silnice a místní komunikace,
vyžaduje však předchozí souhlas vlastníka dotčené
komunikace.

(8) Věci umístěné, zřizované nebo
provozované bez povolení podle odstavce 1 nebo v
rozporu s ním, s výjimkou reklamních zařízení, je
jejich vlastník povinen odstranit neprodleně po
doručení výzvy příslušného silničního správního
úřadu. Neučiní-li tak, zajistí odstranění a likvidaci
věci příslušný silniční správní úřad na náklady
vlastníka věci.

(13) Prováděcí předpis stanoví náležitosti
žádosti o povolení zvláštního užívání dálnice,
silnice a místní komunikace a náležitosti rozhodnutí
v této věci.

(9) Nemůže-li příslušný silniční správní
úřad zjistit vlastníka věci umístěné, zřizované nebo
provozované bez povolení podle odstavce 1, s
výjimkou reklamních zařízení, zveřejní výzvu k
odstranění věci způsobem v místě obvyklým a po
marném uplynutí lhůty 10 dnů ode dne zveřejnění
výzvy zajistí odstranění a likvidaci věci na náklady
vlastníka dotčené pozemní komunikace. Zjistí-li
vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace
vlastníka věci dodatečně, může vůči němu uplatnit
nárok na náhradu nákladů vzniklých odstraněním a
likvidací věci.

(14) V případě, že je v podmínkách
zvláštního užívání podle odstavce 6 písm. a)
požadován k zabezpečení bezpečnosti nebo
plynulosti silničního provozu policejní doprovod, je
osoba, na jejíž žádost bylo povolení vystaveno,
povinna uhradit náklady s tímto spojené Policii
České republiky.
(15) Prováděcí předpis stanoví výši náhrad
za poskytnutí policejního doprovodu.
Sjízdnost dálnice, sjízdnost a schůdnost silnice a
místní komunikace a její zabezpečení

(10) Silniční správní úřad je povinen do
sedmi dnů ode dne, kdy se dozvěděl o zřízení nebo
existenci reklamního zařízení umístěného na
dálnici, silnici nebo místní komunikaci nebo na
silničním pomocném pozemku bez povolení ke
zvláštnímu užívání vydaného příslušným silničním
správním úřadem, vyzvat vlastníka reklamního
zařízení k jeho odstranění. Vlastník reklamního
zařízení je povinen reklamní zařízení neprodleně,
nejdéle do pěti pracovních dnů po doručení výzvy
příslušného silničního správního úřadu odstranit.
Neučiní-li tak, je silniční správní úřad povinen
reklamu do 15 pracovních dnů zakrýt a následně
zajistit odstranění a likvidaci reklamního zařízení
na náklady vlastníka tohoto zařízení. Odstranění
reklamního zařízení a jeho likvidace bude
provedeno bez ohledu na skutečnost, zda reklamní
zařízení bylo povoleno stavebním úřadem.5)

.....
§ 29
Pevné překážky
(1) Na vozovkách, dopravních ostrůvcích a
krajnicích dálnice, silnice a místní komunikace
mohou být umístěny pouze dopravní značky a
zařízení2) kromě zábradlí, zrcadel a hlásek; ostatní
předměty tvoří pevnou překážku.
(2) Pevnou překážku lze umístit na
pozemní komunikaci pouze na základě povolení
silničního správního úřadu vydaného po projednání
s vlastníkem dotčené pozemní komunikace a se
souhlasem Ministerstva vnitra, jde-li o dálnici a
rychlostní silnici, v ostatních případech se
souhlasem příslušného orgánu Policie České
republiky. Povolení lze vydat pouze za
předpokladu, že nebude ohrožena bezpečnost a
plynulost silničního provozu a že žadatel o vydání
povolení zajistí na svůj náklad všechna potřebná
opatření.

(11) Nemůže-li silniční správní úřad zjistit
vlastníka reklamního zařízení zřizovaného nebo
provozovaného bez povolení ke zvláštnímu užívání,
zveřejní výzvu k odstranění reklamního zařízení
způsobem v místě obvyklým a po marném uplynutí
lhůty 10 dnů ode dne zveřejnění výzvy je povinen
reklamu do 15 pracovních dnů zakrýt a následně
zajistit odstranění a likvidaci reklamního zařízení
na náklady vlastníka dotčené pozemní komunikace,
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(3) Pevné překážky, na jejichž umístění
nebylo vydáno povolení, jsou jejich vlastníci
povinni odstranit na svůj náklad ve lhůtě stanovené
silničním správním úřadem. Po marném uplynutí
stanovené lhůty je vlastník dálnice, silnice nebo
místní komunikace oprávněn odstranit pevnou
překážku na náklady jejího vlastníka.

(3) Centrální
evidence pozemních
komunikací je informačním systémem veřejné
správy11m).
(4) Vlastníci pozemních komunikací jsou
povinni předávat do Centrální evidence pozemních
komunikací údaje o pozemních komunikacích v
rozsahu stanoveném Ministerstvem dopravy.

(4) Tvoří-li pevnou překážku sloup
nadzemního telekomunikačního nebo energetického
vedení, pro jehož umístění nebylo vydáno povolení
silničního správního úřadu, může být na jeho
umístění vydáno povolení podle odstavce 2 nebo
dohodne lhůtu pro jeho odstranění vlastník dotčené
pozemní komunikace s vlastníkem dotčeného
vedení; nedojde-li k dohodě o lhůtě odstranění,
rozhodne soud.

(5) Správní úřad příslušný k vydání
rozhodnutí o uzavírkách a objížďkách na dálnicích,
silnicích, místních komunikacích a veřejně
přístupných účelových komunikacích je povinen
zveřejnit údaje z rozhodnutí o uzavírkách a
objížďkách na dálnicích, silnicích, místních
komunikacích a veřejně přístupných účelových
komunikacích, které stanoví prováděcí právní
předpis, bez zbytečného odkladu prostřednictvím
Centrální evidence pozemních komunikací
způsobem umožňujícím dálkový přístup14a).

(5) Tvoří-li pevnou překážku strom,
postupuje se podle ustanovení § 15.
§ 29a

(6) Správní úřad příslušný k vydání
rozhodnutí o povolení zvláštního užívání dálnic,
silnic a místních komunikací je povinen zveřejnit
údaje z rozhodnutí o povolení zvláštního užívání
dálnic, silnic a místních komunikací, které stanoví
prováděcí právní předpis, bez zbytečného odkladu
prostřednictvím Centrální evidence pozemních
komunikací způsobem umožňujícím dálkový
přístup14a).

(1) Ministerstvo dopravy nebo jím
pověřená osoba vede Centrální evidenci pozemních
komunikací. V Centrální evidenci pozemních
komunikací se evidují:
a) informace o pozemních komunikacích,
b) rozhodnutí o uzavírkách a objížďkách na
dálnicích, silnicích, místních komunikacích a
veřejně přístupných účelových komunikacích (§
24),

(7) Provozovatel Centrální evidence
pozemních komunikací informuje o vydání
rozhodnutí podle odstavců 4 a 5 neprodleně po jeho
zveřejnění

c) rozhodnutí o povolení zvláštního užívání dálnic,
silnic a místních komunikací (§ 25),

a) příslušný orgán požární ochrany,

d) informace o úsecích pozemních komunikací
zařazených do transevropské silniční sítě22), jež
jsou v provozu déle než 3 roky, s vysokým počtem
dopravních nehod, při nichž došlo k usmrcení
osoby, v poměru k intenzitě provozu na pozemní
komunikaci, a

b) příslušný orgán zdravotnické služby,
c) příslušný orgán Policie České republiky,
d) dopravce v linkové osobní dopravě, jde-li o
pozemní komunikaci, na níž je tato doprava
provozována, jsou-li silničnímu správnímu úřadu
tito dopravci známi,

e) informace o úsecích pozemních komunikací
zařazených do transevropské silniční sítě22), u
nichž by odstranění nebo snížení rizik plynoucích z
vlastností pozemní komunikace pro účastníky
provozu na pozemních komunikacích vedlo k
výraznému snížení nákladů vynakládaných v
důsledku dopravních nehod, při současném
zohlednění nákladů na odstranění nebo snížení
těchto rizik.

e) silniční správní úřady, které povolují přepravy
zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů, jde-li o
uzavírku pozemní komunikace používané k tomuto
druhu přepravy.
(8) Způsob předávání údajů do Centrální
evidence pozemních komunikací, jejich druh,
rozsah a formát, způsob vedení Centrální evidence
pozemních komunikací, způsob a rozsah zveřejnění
údajů vedených v této evidenci stanoví prováděcí
právní předpis.

(2) Informace podle odstavce 1 písm. d) a
e) se vyhodnocují a aktualizují nejméně jednou za 3
roky.
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ČÁST SEDMÁ

straně dálnice, silnice nebo místní komunikace I. a
II. třídy.

OCHRANA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A
JEJICH STYK S OKOLÍM

(4) Hranice silničního ochranného pásma
definovaná v § 30 odst. 2 písm. a) je pro případ
povolování zřizování a provozování reklamních
zařízení, které by byly viditelné uživateli dotčené
pozemní komunikace, posunuta ze 100 metrů na
250 metrů.

Silniční ochranná pásma
§ 30
(1) K ochraně dálnice, silnice a místní
komunikace I. nebo II. třídy a provozu na nich
mimo souvisle zastavěné území obcí slouží silniční
ochranná pásma. Silniční ochranné pásmo pro nově
budovanou nebo rekonstruovanou dálnici, silnici a
místní komunikaci I. nebo II. třídy vzniká na
základě rozhodnutí o umístění stavby.5)

§ 31
(1) Zřízení a provozování reklamního
zařízení v silničním ochranném pásmu podléhá
povolení.
(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.

(2) Silničním ochranným pásmem se pro
účely tohoto zákona rozumí prostor ohraničený
svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve
vzdálenosti
a) 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice,
rychlostní silnice nebo rychlostní místní
komunikace anebo od osy větve jejich křižovatek
její křižovatky; pokud by takto určené pásmo
nezahrnovalo celou plochu odpočívky, tvoří hranici
pásma hranice silničního pozemku,
b) 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního
pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních místních
komunikací I. třídy,

(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.

b) 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního
pásu silnice I. třídy nebo místní komunikace I.
třídy,

(4) Povolení podle odstavce 1 vydává
příslušný silniční správní úřad po předchozím
souhlasu

c) 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého
jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy a místní
komunikace II. třídy.

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,

(3) Souvisle zastavěným územím obce
(dále jen "území") je pro účely určení silničního
ochranného pásma podle tohoto zákona území,
které splňuje tyto podmínky:

c) příslušného orgánu Policie České republiky, jdeli o silniční ochranné pásmo silnice, s výjimkou
rychlostní silnice, a místní komunikace.

a) na území je postaveno pět a více budov
odlišných vlastníků, kterým bylo přiděleno popisné
nebo evidenční číslo a které jsou evidovány v
katastru nemovitostí27),

(5) Silniční správní úřad vydá rozhodnutí o
povolení zřizovat a provozovat reklamní zařízení
právnické nebo fyzické osobě na základě písemné
žádosti na dobu určitou, nejdéle na dobu pěti let, a v
rozhodnutí stanoví podmínky zřizování a
provozování reklamního zařízení.

b) mezi jednotlivými budovami, jejichž půdorys se
pro tyto účely zvětší po celém obvodu o 5 m,
nebude spojnice delší než 75 m. Spojnice tvoří rohy
zvětšeného půdorysu jednotlivých budov (u
oblouků se použijí tečny). Spojnice mezi
zvětšenými půdorysy budov, spolu se stranami
upravených půdorysů budov, tvoří území.
Ochranné pásmo může být zřízeno s
ohledem na stanovené podmínky pouze po jedné

(6) Vlastník nemovitosti v silničním
ochranném pásmu je oprávněn v obecném zájmu
umístit na své nemovitosti pouze reklamní zařízení,
které bylo povoleno.
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(7) Porušuje-li právnická nebo fyzická
osoba podmínky stanovené v rozhodnutí o vydání
povolení ke zřizování a provozování reklamních
zařízení, silniční správní úřad rozhodne o odnětí
povolení. Právnické nebo fyzické osobě, které bylo
odňato povolení, lze udělit povolení na základě
znovu podané žádosti nejdříve po uplynutí tří let
ode dne, kdy rozhodnutí o odnětí povolení nabylo
právní moci.

§ 37
Styk s dráhami
(1) Křížení silnice a místní komunikace s
dráhou se zřizuje mimo úroveň kolejí. Zřízení
úrovňového křížení silnice nebo místní komunikace
s dráhou (přejezd) může příslušný silniční správní
úřad se souhlasem drážního správního úřadu a
příslušného orgánu Policie České republiky povolit
pouze v případech malého dopravního významu
stanovených
prováděcím
předpisem.
Toto
ustanovení se nevztahuje na tramvajovou a
trolejbusovou dráhu a na vlečku.

(8) Silniční správní úřad může rozhodnout
o změně vydaného povolení na základě odůvodněné
žádosti držitele povolení.
(9) Silniční správní úřad je povinen do 7
dnů ode dne, kdy se dozvěděl o zřízení nebo
existenci reklamního zařízení umístěného v rozporu
s odstavcem 2, 3 nebo 5 v silničním ochranném
pásmu bez povolení vydaného příslušným silničním
správním úřadem podle odstavce 1, vyzvat
vlastníka reklamního zařízení k jeho odstranění.
Vlastník reklamního zařízení je povinen reklamní
zařízení neprodleně, nejdéle do pěti pracovních dnů
po doručení výzvy příslušného silničního správního
úřadu, odstranit. Neučiní-li tak, silniční správní
úřad zajistí do 15 pracovních dnů zakrytí reklamy a
následně zajistí odstranění a likvidaci reklamního
zařízení na náklady vlastníka tohoto zařízení.
Odstranění reklamního zařízení a jeho likvidace
bude provedeno bez ohledu na skutečnost, zda
reklamní zařízení bylo povoleno stavebním
úřadem.5)

(1) Křížení pozemní komunikace s
dráhou se zřizuje mimo úroveň kolejí nebo
v úrovni kolejí. Úrovňové křížení (přejezd) je
možné zřídit
a) na tramvajové a trolejbusové dráze a vlečce,
nebo
b) na jiné dráze na základě povolení příslušného
silničního správního úřadu.
(2) Povolení podle odstavce 1 písm. b)
lze vydat pouze
a) pokud je zajištěna bezpečnost provozu na
dráze a bezpečnost a plynulost provozu na
pozemní komunikaci,
b) jedná-li se o dráhu, která umožňuje
provozování drážních vozidel rychlostí nejvýše
160 km/h.

(10) Nemůže-li příslušný silniční správní
úřad zjistit vlastníka reklamního zařízení
zřizovaného nebo provozovaného bez povolení
podle odstavce 1, zveřejní výzvu k odstranění
reklamního zařízení způsobem v místě obvyklým a
po marném uplynutí lhůty deseti dnů ode dne
zveřejnění výzvy je povinen reklamu do 15
pracovních dnů zakrýt a následně zajistit odstranění
a likvidaci reklamního zařízení na náklady vlastníka
dotčené nemovitosti, na které je reklamní zařízení
umístěno. Odstranění reklamního zařízení a jeho
likvidace bude provedeno bez ohledu na skutečnost,
zda reklamní zařízení bylo povoleno stavebním
úřadem.5)

(3) O vydání povolení rozhoduje na
žádost
vlastníka dráhy nebo pozemní
komunikace příslušný silniční správní úřad,
který si pro vydání povolení opatří závazné
stanovisko drážního správního úřadu k zajištění
bezpečnosti provozu na dráze v případě zřízení
přejezdu a závazné stanovisko Policie České
republiky k zajištění bezpečnosti a plynulosti
provozu na pozemní komunikaci v případě
zřízení přejezdu.
(24) Na žádost vlastníka dráhy nebo
pozemní komunikace může příslušný silniční
správní úřad se souhlasem drážního správního
úřadu rozhodnout o zrušení existujícího přejezdu.

(11) Vlastník nemovitosti, na které je
zřízeno a provozováno reklamní zařízení bez
povolení podle odstavce 1, je povinen umožnit na
nezbytnou dobu a v nezbytné míře vstup na svoji
nemovitost za účelem zakrytí reklamy a za účelem
odstranění a likvidace tohoto reklamního zařízení.
Vznikne-li tím škoda na nemovitosti, je ten, kdo
škodu způsobil, povinen ji nahradit; této
odpovědnosti se nemůže zprostit.

(35) Zabezpečovací zařízení na přejezdu s
dráhou umísťuje a udržuje vlastník dráhy. Vlastník
dráhy je povinen udržovat v řádném stavu silnici
nebo místní pozemní komunikaci na přejezdu bez
závor do vzdálenosti 2,5 m od osy krajní koleje, na
přejezdu se závorami v úseku mezi závorami, a to v
celé šíři tělesa pozemní komunikace. Pokud šířka
silnice nebo místní pozemní komunikace na

.....
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přejezdu neodpovídá šířce jejích přilehlých úseků,
je vlastník dráhy povinen přejezd při jeho
rekonstrukci přiměřeně rozšířit; u silnic a místních
komunikací užších silnice a místní komunikace
užší než 5 m musí být na přejezdu zachována volná
šířka alespoň 5 m.

schválení podle zvláštních předpisů5) používat
silnice nebo místní komunikace v rozsahu nebo
způsobem, jemuž neodpovídá stavební stav nebo
dopravně technický stav těchto pozemních
komunikací, musí být objednatelem díla a na jeho
náklad zajištěny potřebné úpravy dotčené pozemní
komunikace, popřípadě vybudování objížďky
odpovídající předpokládanému provozu, a to v
dohodě s vlastníkem silnice nebo místní
komunikace.

(46) U silnice a místní komunikace II.
třídy I. a II. třídy je vlastník dráhy povinen zajistit
a) úpravu přejezdu umožňující plynulé najíždění
silničních vozidel,

(3) Nedojde-li k dohodě, rozhodne o
rozsahu potřebných úprav dotčené pozemní
komunikace, případně o stanovení tras staveništní
dopravy nebo o vybudování objížďky příslušný
stavební úřad na základě stanoviska příslušného
silničního správního úřadu. Příslušný silniční
správní úřad je povinen zaujmout stanovisko do 30
dnů od doručení žádosti o jeho vypracování.

b) opatření na přejezdu v souvisle zastavěném
území obcí, aby chodci při přechodu dráhy nebyli
nuceni používat vozovky silnice nebo místní
komunikace,
c) aby umístěná drážní zařízení nebránila nutnému
rozhledu uživatelů silnice nebo místní komunikace
a s výjimkou trolejových vedení nezasahovala do
prostoru nad jejich vozovku do výše 5 m; zařízení,
která tomu neodpovídají, musí být při rekonstrukci
dráhy přemístěna nebo odstraněna.

Kontrolní vážení vozidel
§ 38a
(1) Na dálnicích, silnicích a místních
komunikacích se provádí kontrolní vážení a měření
(dále jen „kontrolní vážení“) silničních motorových
vozidel kategorií N2, N310) a jejich jízdních
souprav s přípojnými vozidly kategorií O2, O3 a
O4 a dále motorových vozidel kategorie OT3,
OT410) (dále jen „vozidlo“).

(57) Je-li to z technických důvodů nutné
nebo žádá-li to veřejný zájem, může být kromě
tramvajové a trolejbusové dráhy vedena po silnici
nebo po místní pozemní komunikaci i jiná dráha, a
to způsobem přiměřeným místním poměrům tak,
aby byly co nejméně dotčeny zájmy zúčastněných
vlastníků i provozovatelů a aby nebyl vzájemně
ohrožován jejich provoz. Případné střety zájmů
rozhoduje příslušný silniční správní úřad se
souhlasem drážního správního úřadu.

(2) Podle tohoto zákona se rozlišují dvě
kategorie kontrolního vážení:
a) kontrolní vážení vozidla nepřenosnými
vysokorychlostními vahami, při kterém nedochází k
odklonění vozidla z provozu (dále jen
„vysokorychlostní kontrolní vážení“), a

(68) Pokud tento zákon nestanoví jinak,
platí zvláštní předpisy13) pro styk dálnice, silnice a
místní pozemní komunikace s dráhou, pro jejich
křížení, zabezpečení těchto křížení a pro používání
silnice a místní pozemní komunikace k vedení
dráhy.

b) kontrolní vážení vozidla všemi jinými
technickými zařízeními, než jaká jsou uvedena v
písmenu a) výše, při kterém dochází k odklonění
vozidla z provozu (dále jen „nízkorychlostní
kontrolní vážení“).

§ 38
Používání dálnice, silnice a místní komunikace při
velkých stavbách

(3) Nízkorychlostní kontrolní vážení
(1) Pokud v důsledku jiné investiční
výstavby má být zrušena část dálnice, silnice nebo
místní komunikace nebo dlouhodobě na ní
vyloučen veřejný provoz, je objednatel této
výstavby povinen postavit na svůj náklad náhradní
pozemní komunikaci a bezúplatně ji, spolu se
silničním pozemkem, na němž je náhradní pozemní
komunikace umístěna převést vlastníkovi původní
pozemní komunikace, která má být zrušena.

a) zajišťuje v součinnosti s Policií České republiky
nebo s celními úřady
1. na silnicích I. třídy s výjimkou rychlostních silnic
kraj ve svém územním obvodu se souhlasem
vlastníka pozemní komunikace nebo jím pověřená
osoba a
2. na ostatních pozemních komunikacích vlastník
pozemní komunikace nebo jím pověřená osoba.

(2) Má-li se při velké stavbě nebo při
rozsáhlých těžebních pracích nebo terénních
úpravách vyžadujících stavební povolení, popřípadě

b) provádí Policie České republiky nebo celní úřady
samostatně.
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(4) Vysokorychlostní kontrolní vážení

písm. a) bodu 1, uhradit náklady vážení paušální
částkou ve výši 6 000 Kč. Náhradu nákladů vážení
uloží příslušný správní úřad spolu s rozhodnutím o
uložení pokuty za správní delikt podle § 42b odst. 1
písm. r).

zajišťuje
a) na silnicích I. třídy s výjimkou rychlostních
silnic kraj ve svém územním obvodu se souhlasem
vlastníka pozemní komunikace nebo jím pověřená
osoba a

(6) Způsob provádění nízkorychlostního
kontrolního vážení, náležitosti dokladu o výsledku
nízkorychlostního kontrolního vážení a vzor
dokladu stanoví prováděcí právní předpis.

b) na ostatních pozemních komunikacích vlastník
pozemní komunikace nebo jím pověřená osoba.
(5) Nízkorychlostní kontrolní vážení
zahrnuje kontrolu největší povolené hmotnosti
silničního vozidla, kontrolu největší povolené
hmotnosti na nápravu a skupiny náprav vozidla,
další hmotnostní poměry vozidla a kontrolu
největších povolených rozměrů vozidel a jízdních
souprav10).

.....
ČÁST DEVÁTÁ
STÁTNÍ SPRÁVA A STÁTNÍ DOZOR
§ 40
Výkon státní správy

(6) Vysokorychlostní kontrolní vážení
zahrnuje kontrolu největší povolené hmotnosti
silničního vozidla, kontrolu největší povolené
hmotnosti na nápravu a skupiny náprav vozidla,
další hmotnostní poměry vozidla10).

(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 a celní
úřad, celní úřad a újezdní úřad. Působnost
silničního správního úřadu vykonávají v rozsahu
stanoveném tímto zákonem též obce v přenesené
působnosti.

(7) Odesílatel nesmí v dokladech, které
vydal k přepravované zásilce, uvést nižší hmotnost
zásilky, než je její skutečná hmotnost.
§ 38b

(2) Ministerstvo dopravy
(1) Řidič vozidla je povinen na výzvu
policisty
nebo
celníka
podrobit
vozidlo
nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení. Zajížďka k
technickému zařízení na nízkorychlostní kontrolní
vážení, včetně cesty zpět na pozemní komunikaci,
nesmí být delší než 16 kilometrů.

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,

(2) Při nízkorychlostním kontrolním
vážení je řidič vozidla povinen řídit se pokyny
osoby obsluhující zařízení na nízkorychlostní
kontrolní vážení.

c) vykonává působnost silničního správního úřadu a
speciálního stavebního úřadu4) podle tohoto zákona
ve věcech dálnic a rychlostních silnic,

(3)
O
výsledku
nízkorychlostního
kontrolního vážení vydá osoba obsluhující zařízení
na nízkorychlostní kontrolní vážení vozidel řidiči
doklad, který zašle též provozovateli vozidla.

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,

(4) Zjistí-li se při nízkorychlostním
kontrolním vážení dodržení hodnot vozidla
stanovených zvláštním právním předpisem10),
může řidič vozidla pokračovat v další jízdě. V
tomto případě není možné účtovat řidiči žádné
náklady nízkorychlostního kontrolního vážení.

e) rozhoduje o opravných prostředcích proti
rozhodnutím orgánu kraje v přenesené působnosti,
f) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje,

(5) Zjistí-li se při nízkorychlostním
kontrolním vážení překročení hodnot stanovených
zvláštním právním předpisem10), je provozovatel
vozidla povinen vlastníkovi pozemní komunikace
nebo kraji, zajišťuje-li vážení podle § 38a odst. 3

g) uplatňuje stanovisko k územně plánovací
dokumentaci a závazné stanovisko v územním
řízení z hlediska řešení dálnic, rychlostních silnic a
silnic I. třídy,
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h) vydává vyjádření ke sporu mezi provozovatelem
systému elektronického mýtného a poskytovatelem
evropského mýtného podle § 22h odst. 3,

b) projednávají správní delikty podle § 42a a 42b ve
věcech dálnic a silnic, 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. r), s) a t) je místně příslušný obecní úřad obce
s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu
bylo spáchání správního deliktu zjištěno,

i) ukládá ochranná opatření u prvků systému
elektronického mýtného a u součástí inteligentního
dopravního systému,
j) projednává správní delikty podle § 42b odst. 5.

c) projednávají správní delikty podle § 42a odst. 4
písm. e) a § 42b odst. 1 písm. r), s) a t) ve věcech
místních komunikací; místně příslušný k projednání
těchto správních deliktů je obecní úřad obce s
rozšířenou působností, v jehož správním obvodu
bylo spáchání správního deliktu zjištěno,

(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,

d) uplatňují stanovisko k územním plánům a
regulačním plánům a závazné stanovisko v
územním řízení, pokud není příslušné Ministerstvo
dopravy nebo krajský úřad.

b) rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do
kategorií silnic II. a III. třídy a o změnách těchto
kategorií,

(5) Obce

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

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

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

b) projednávají správní delikty podle § 42a a § 42b
ve věcech místních komunikací a veřejně
přístupných účelových komunikací, s výjimkou
správních deliktů, k jejichž projednávání je
příslušný celní úřad nebo krajský úřad nebo obecní
úřad obce s rozšířenou působností.

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

c) vykonávají působnost silničního správního úřadu
ve věcech místních komunikací a veřejně
přístupných účelových komunikací.

e) rozhoduje o opravných prostředcích proti
rozhodnutím obecního úřadu obce s rozšířenou
působností a proti rozhodnutím obcí17),

(4) Obecní úřad obce s rozšířenou
působností

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

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

f) uplatňuje stanovisko k územně plánovací
dokumentaci a závazné stanovisko v územním
řízení z hlediska řešení silnic II. a III. třídy.
(4) Obecní úřady obcí s rozšířenou
působností

b) 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. t), u) a
v) je místně příslušný obecní úřad obce
s rozšířenou působností, v jehož správním
obvodu bylo provedeno kontrolní vážení,

a) vykonávají působnost speciálního stavebního
úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních
komunikací a veřejně přístupných účelových
komunikací a působnost silničního správního úřadu
ve věcech silnic s výjimkou věcí, o kterých
rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo orgán kraje v
přenesené působnosti,
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c) uplatňuje stanovisko k územním
plánům a regulačním plánům a závazné
stanovisko v územním řízení, pokud není
příslušné Ministerstvo dopravy nebo krajský
úřad.
(5) Újezdní úřad vykonává působnost
silničního správního úřadu ve věcech veřejně
přístupných účelových komunikací na území
vojenského újezdu.

(2) Osoba pověřená výkonem státního
dozoru dozírá, zda vlastníci (správci) a uživatelé
pozemních komunikací, poskytovatelé evropského
mýtného podle § 22d odst. 1 nebo poskytovatelé
služby inteligentního dopravního systému plní
povinnosti stanovené tímto zákonem. Zjistí-li
pověřená osoba při výkonu státního dozoru
porušení povinností stanovených tímto zákonem,
podle potřeby a povahy zjištěných nedostatků
písemně uloží způsob a lhůtu odstranění těchto
nedostatků a jejich příčin.

(6) 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.

(3) Zjistí-li osoba pověřená výkonem
státního dozoru při výkonu dozoru závažné závady
ve stavebním stavu nebo v dopravně technickém
stavu pozemní komunikace, které bezprostředně
ohrožují uživatele nebo pozemní komunikaci, je
oprávněna písemně nařídit vlastníku této pozemní
komunikace okamžité zastavení nebo omezení
jejího užívání a vyrozumí o tom příslušný silniční
správní úřad, který je povinen ve lhůtě dvou dnů
zahájit příslušné správní řízení.

(7) Celník ve stejnokroji je oprávněn
a) zastavit vozidlo a podrobit
nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení,

vozidlo

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,

(4) Osoba pověřená výkonem státního
dozoru je povinna prokázat se průkazem, který
musí obsahovat její jméno, příjmení a věcný i
územní rozsah jejího oprávnění. Vzor tohoto
průkazu stanoví prováděcí předpis.
(5) Na osoby pověřené výkonem vrchního
státního dozoru se vztahují při výkonu dozoru
oprávnění a povinnosti podle odstavců 2, 3 a 4.
(6) Ostatní práva a povinnosti osob
pověřených výkonem státního dozoru jsou
stanoveny zvláštním předpisem.18)

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

§ 41a

(8) 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.

(1)
Ministerstvo
vnitra
poskytuje
Ministerstvu dopravy pro výkon působnosti podle
tohoto zákona o státních občanech České republiky
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému
evidence obyvatel.

§ 41
Státní dozor

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1
písm. a) jsou

(1) Státní dozor na dálnicích, silnicích,
místních komunikacích a veřejně přístupných
účelových komunikacích vykonávají silniční
správní úřady v rozsahu své působnosti.
Ministerstvo dopravy vykonává státní dozor v
oblasti poskytování evropské služby elektronického
mýtného,
v
oblasti
poskytování
služby
inteligentního dopravního systému a vrchní státní
dozor nad výkonem státního dozoru prováděného
příslušnými silničními správními úřady.

a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) datum, místo a okres narození; u občana, který se
narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
d) adresa místa pobytu,
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e) státní občanství,
občanství,

popřípadě

více

(6) Z poskytovaných údajů lze v
konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

státních

f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana
mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a
stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno
rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den,
který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo
den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil, a
datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

nadpis vypuštěn
§ 42
Pořádková pokuta
(1) Vlastníku (správci) nebo uživateli
pozemní komunikace, který nesplní písemný příkaz
daný mu při výkonu státního dozoru osobou
pověřenou výkonem státního dozoru podle § 41
odst. 2 nebo 3, může silniční správní úřad uložit
pořádkovou pokutu do 100 000 Kč.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1
písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné
příjmení,

(2) Pořádkovou pokutu lze uložit i
opakovaně, nebyl-li písemný příkaz splněn ani ve
lhůtě nově stanovené silničním správním úřadem.
Úhrn takto uložených pořádkových pokut nesmí
přesáhnout částku 300 000 Kč.

b) datum narození,
c) místo a okres narození; u občana, který se narodil
v cizině, místo a stát, kde se občan narodil,

(3) Řízení o uložení pořádkové pokuty lze
zahájit do 1 roku ode dne nesplnění uložené
povinnosti.

d) státní občanství, popřípadě více státních
občanství,
e) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích
adres místa trvalého pobytu,

(4)
Pořádková
pokuta
uložená
Ministerstvem dopravy je příjmem státního
rozpočtu, pořádková pokuta uložená jiným
silničním správním úřadem je příjmem rozpočtu, z
něhož je hrazena činnost tohoto úřadu.

f) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum
zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum
ukončení trvalého pobytu na území České
republiky,

Správní delikty

g) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním
úkonům,

§ 42a
Přestupky

h) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana
mimo území České republiky, datum úmrtí a stát,
na jehož území k úmrtí došlo,

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku
tím, že
a) v rozporu s § 19 odst. 5 § 19a nebo § 24 omezí
obecné užívání dálnice, silnice, místní komunikace
nebo veřejně přístupné účelové komunikace,
neoprávněně zřídí objížďku, neoznačí uzavírku
nebo objížďku podle rozhodnutí o omezení
obecného užívání nebo nedodrží podmínky
stanovené tímto rozhodnutím,

i) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za
mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který
občan prohlášený za mrtvého nepřežil.
(4) Údaje, které jsou vedeny jako
referenční údaje v základním registru obyvatel, se
využijí z agendového informačního systému
evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru
předcházejícím současný stav.

b) v rozporu s § 25 odst. 1 až 7 užije dálnici, silnici
nebo místní komunikaci jiným než obvyklým
způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou
určeny, anebo nedodrží podmínky stanovené v
povolení zvláštního užívání,

(5) Ministerstvo dopravy může poskytnuté
údaje pro účely plnění úkolů podle tohoto zákona a
ověřování údajů o státních občanech České
republiky v rozsahu uvedeném v odstavcích 2 a 3
dále předávat, třídit nebo kombinovat, popřípadě je
blokuje, zjistí-li, že poskytnuté údaje nejsou přesné;
o zjištění nepřesného údaje neprodleně informuje
Ministerstvo vnitra.

c) jako vlastník věci umístěné, zřizované nebo
provozované bez povolení podle § 25 odst. 1
neuposlechne v rozporu s § 25 odst. 8 výzvy k
jejímu odstranění, nebo jako vlastník reklamního
zařízení provozovaného bez povolení podle § 25
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odst. 1 neuposlechne v rozporu s § 25 odst. 10
výzvy k jeho odstranění,

n p) v silničním ochranném pásmu na vnitřní straně
oblouku silnice nebo místní komunikace I. nebo II.
třídy anebo v rozhledových trojúhelnících prostorů
úrovňových
křižovatek
těchto
pozemních
komunikací provádí činnost v rozporu s § 33,

d) odstraní nebo poškodí zakrytí reklamy,
e) v rozporu s § 31 zřizuje nebo provozuje reklamní
zařízení v silničním ochranném pásmu bez povolení
podle § 31 odst. 1 nebo nedodrží podmínky tohoto
povolení,

o q) jako vlastník nemovitosti v sousedství dálnice,
silnice nebo místní komunikace nestrpí provedení
nezbytných opatření k zabránění sesuvů půdy,
padání kamenů, lavin a stromů nebo jejich částí,
vznikne-li takové nebezpečí výstavbou nebo
provozem pozemní komunikace anebo přírodními
vlivy,

f) v rozporu s § 10 odst. 1 a 3 připojí sousední
nemovitost nebo pozemní komunikaci k dálnici,
silnici nebo místní komunikaci nebo upraví takové
připojení nebo je zruší,
g) znečistí nebo poškodí dálnici, silnici nebo místní
komunikaci, její součást nebo příslušenství, nebo
veřejně přístupnou účelovou komunikaci s
vozovkou,

p r) jako vlastník nemovitosti v sousedství dálnice,
silnice nebo místní komunikace neučiní na svůj
náklad nezbytná opatření k zabránění sesuvů půdy,
padání kamenů, lavin a stromů nebo jejich částí,
vznikne-li takové nebezpečí z jeho jednání, nebo

h) poškodí veřejně přístupnou účelovou
komunikaci bez vozovky takovým způsobem, že
znemožní její obecné užívání,

q s) jako prodejce nevyznačí při prodeji na kupónu
prokazujícím zaplacení časového poplatku počátek
doby platnosti kupónu podle § 21 písm. c) § 21c.

h i) na dálnici, silnici nebo místní komunikaci
provádí činnost, která je podle § 19 odst. 2 písm. a)
až g) zakázána,

(2) Řidič vozidla v systému časového
zpoplatnění se dopustí přestupku tím, že v rozporu s
§ 21e

j) na veřejně přístupné účelové komunikaci
provádí činnost, která je na ní podle § 19 odst. 3
zakázána,

a) užije vozidlo v systému časového zpoplatnění,
aniž by byl uhrazen časový poplatek,

i k) jako vlastník vraku neuposlechne výzvy
vlastníka (správce) dálnice, silnice nebo místní
komunikace k odstranění vraku podle § 19 odst. 3
jako vlastník vraku neodstraní vrak ve
stanovené lhůtě podle § 19 odst. 4,

b) nepřilepí prováděcím předpisem určený díl
kupónu prokazujícího úhradu časového poplatku v
odpovídající hodnotě celou plochou na viditelném
místě ve vozidle,
c) nevyznačí údaj o registrační značce vozidla na
kupónu prokazujícím úhradu časového poplatku,

j l) bez průtahů neodstraní jí způsobené znečištění
dálnice, silnice nebo místní komunikace, ani
neprodleně místo takového znečištění alespoň
provizorně neoznačí nebo neprodleně takovou
závadu neoznámí vlastníku (správci) pozemní
komunikace,

d) nepředloží na požádání policisty nebo celníka díl
kupónu, kterým se prokazuje úhrada časového
poplatku, nebo
e) neodstraní díl kupónu prokazující úhradu
časového poplatku z viditelného místa ve vozidle
bez zbytečného odkladu po skončení platnosti
tohoto kupónu.

k m) neprodleně neoznámí jí způsobené poškození
dálnice, silnice nebo místní komunikace vlastníku
(správci) pozemní komunikace anebo neprodleně
místo takového poškození alespoň provizorním
způsobem neoznačí, ani neprodleně takové
poškození pozemní komunikace neodstraní,

(3) Řidič vozidla v systému elektronického
mýtného se dopustí přestupku tím, že v rozporu s §
22j

l n) v rozporu s § 29 umístí na pozemní komunikaci
pevnou překážku nebo ji neodstraní na svůj náklad
ve lhůtě stanovené silničním správním úřadem,

a) užije vozidlo, které není vybaveno funkčním
elektronickým zařízením,

m o) v rozporu s § 32 provádí stavbu nebo terénní
úpravy v silničním ochranném pásmu bez povolení
silničního správního úřadu nebo v rozporu s tímto
povolením,

b) užije vozidlo, aniž by zadal do elektronického
zařízení údaje umožňující stanovení mýtného nebo
zadá tyto údaje chybně,
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c) užije zpoplatněnou pozemní komunikaci
vozidlem,
které
nebylo
zaevidováno
u
provozovatele systému elektronického mýtného,

a) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce
1 písm. a), b) a odstavce 4,
b) do 300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce
1 písm. c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), n), p) a q) i),
k), l), m), n), p), r) a s),

d) neuposlechne výzvy policisty nebo celníka, aby
umožnil kontrolu funkčnosti elektronického
zařízení a úhrady mýtného, nebo

c) do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce
1 písm. o) h), j) a q)a odstavců 5 a 6,

e) nakládá neoprávněně s elektronickým zařízením,
f) nezajistí úhradu mýtného.

d) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce
1 písm. m) o) a odstavců 2 a 3,

(4) Řidič vozidla se dopustí přestupku tím,
že

e) v blokovém řízení do 5 000 Kč, jde-li o
přestupek podle odstavce 2, odstavce 3 písm. a) až
e),

a) neuposlechne výzvy policisty nebo celníka, aby
podrobil vozidlo nízkorychlostnímu kontrolnímu
vážení,

f) v blokovém řízení do 30 000 Kč, jde-li o
přestupek podle odstavce 4 písm. a), b) a d),

b) neuposlechne pokyn osoby obsluhující zařízení
na nízkorychlostní kontrolní vážení, nebo

g) v blokovém řízení do 15 000 Kč, jde-li o
přestupek podle odstavce 4 písm. c),

c) vozidlo překročí při nízkorychlostním
kontrolním vážení hodnoty stanovené zvláštním
právním předpisem10), nebo

h) v příkazním řízení do 30 000 Kč, jde-li o
přestupek podle odstavce 4 písm. e).

d) pokračuje v jízdě, ačkoli při nízkorychlostním
kontrolním vážení tohoto vozidla bylo zjištěno
překročení hodnoty hmotnosti stanovené zvláštním
právním předpisem, nebo

§ 42b
Správní delikty právnických a podnikajících
fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická
osoba se dopustí správního deliktu tím, že

e) vozidlo překročí při vysokorychlostním
kontrolním vážení hodnoty stanovené zvláštním
právním předpisem10).

a) v rozporu s § 19 odst. 5 § 19a nebo § 24 omezí
obecné užívání dálnice, silnice, místní komunikace
nebo veřejně přístupné účelové komunikace,
neoprávněně zřídí objížďku, neoznačí uzavírku
nebo objížďku podle rozhodnutí o omezení
obecného užívání nebo nedodrží podmínky
stanovené tímto rozhodnutím,

(5) Fyzická osoba se jako vlastník sítě
nebo vedení dopustí přestupku tím, že v rozporu s §
36 odst. 6
a) neprodleně neuzavře nebo neoznačí příslušnou
část pozemní komunikace v případě havárie této
sítě nebo tohoto vedení anebo tuto havárii
neprodleně neoznámí vlastníku (správci) pozemní
komunikace, nebo

b) v rozporu s § 25 odst. 1 až 7 užije dálnici, silnici
nebo místní komunikaci jiným než obvyklým
způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou
určeny, anebo nedodrží podmínky stanovené v
povolení zvláštního užívání,

b) neoznámí vlastníku (správci) pozemní
komunikace provedení nezbytných prací k
bezprostřednímu odstranění havárie této sítě nebo
tohoto vedení anebo neoznačí nebo nezabezpečí
místo provádění těchto prací.

c) jako vlastník věci umístěné, zřizované nebo
provozované bez povolení podle § 25 odst. 1
neuposlechne v rozporu s § 25 odst. 8 výzvy k
jejímu odstranění, nebo jako vlastník reklamního
zařízení provozovaného bez povolení podle § 25
odst. 1 neuposlechne v rozporu s § 25 odst. 10
výzvy k jeho odstranění,

(6) Fyzická osoba se jako vlastník
nemovitosti v silničním ochranném pásmu dopustí
přestupku tím, že na takové nemovitosti strpí
umístění reklamního zařízení bez povolení
silničního správního úřadu.

d) odstraní nebo poškodí zakrytí reklamy,

(7) Za přestupek lze uložit pokutu

e) v rozporu s § 31 zřizuje nebo provozuje reklamní
zařízení v silničním ochranném pásmu bez povolení
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podle § 31 odst. 1 nebo nedodrží podmínky tohoto
povolení,

o q) jako vlastník nemovitosti v sousedství dálnice,
silnice nebo místní komunikace nestrpí provedení
nezbytných opatření k zabránění sesuvů půdy,
padání kamenů, lavin a stromů nebo jejich částí,
vznikne-li takové nebezpečí výstavbou nebo
provozem pozemní komunikace anebo přírodními
vlivy,

f) v rozporu s § 10 odst. 1 a 3 připojí sousední
nemovitost nebo pozemní komunikaci k dálnici,
silnici nebo místní komunikaci nebo upraví takové
připojení nebo je zruší,
g) znečistí nebo poškodí dálnici, silnici nebo místní
komunikaci, její součást nebo příslušenství, nebo
veřejně přístupnou účelovou komunikaci s
vozovkou,

p r) jako vlastník nemovitosti v sousedství dálnice,
silnice nebo místní komunikace neučiní na svůj
náklad nezbytná opatření k zabránění sesuvů půdy,
padání kamenů, lavin a stromů nebo jejich částí,
vznikne-li takové nebezpečí z jeho jednání, nebo

h) poškodí veřejně přístupnou účelovou
komunikaci bez vozovky takovým způsobem, že
znemožní její obecné užívání,

q s) jako prodejce nevyznačí při prodeji na kupónu
prokazujícím zaplacení časového poplatku počátek
doby platnosti kupónu podle § 21 písm. c) § 21c.

h i) na dálnici, silnici nebo místní komunikaci
provádí činnost, která je podle § 19 odst. 2 písm. a)
až g) zakázána,

r t) jako provozovatel vozidla provozuje vozidlo,
které překročí při nízkorychlostním anebo
vysokorychlostním kontrolním vážení hodnoty
stanovené zvláštním právním předpisem10),

j) na veřejně přístupné účelové komunikaci
provádí činnost, která je na ní podle § 19 odst. 3
zakázána,

s u) jako provozovatel vozidla přikáže, dovolí, svěří
nebo umožní řízení vozidla, jehož hmotnost
převyšuje hodnoty stanovené podle zvláštního
právního předpisu10),

i k) jako vlastník vraku neuposlechne výzvy
vlastníka (správce) dálnice, silnice nebo místní
komunikace k odstranění vraku podle § 19 odst. 3
jako vlastník vraku neodstraní vrak ve
stanovené lhůtě podle § 19 odst. 4,

t v) jako provozovatel vozidla neoznámí na žádost
příslušného správního úřadu totožnost řidiče
vozidla, které překročí při vysokorychlostním
kontrolním vážení hodnoty stanovené zvláštním
právním předpisem 10),

j l) bez průtahů neodstraní jí způsobené znečištění
dálnice, silnice nebo místní komunikace, ani
neprodleně místo takového znečištění alespoň
provizorně neoznačí nebo neprodleně takovou
závadu neoznámí vlastníku (správci) pozemní
komunikace,

u w) jako odesílatel zásilky vydá k přepravované
zásilce doklad, v němž uvede nižší hmotnost
zásilky, než je její skutečná hmotnost, pokud
vozidlo, které zásilku přepravuje, překročí při
nízkorychlostním
nebo
vysokorychlostním
kontrolním vážení hodnoty stanovené zvláštním
právním předpisem10), s výjimkou překročení
největších povolených rozměrů vozidel a jízdních
souprav.

k m) neprodleně neoznámí jí způsobené poškození
dálnice, silnice nebo místní komunikace vlastníku
(správci) pozemní komunikace anebo neprodleně
místo takového poškození alespoň provizorním
způsobem neoznačí, ani neprodleně takové
poškození pozemní komunikace neodstraní,

(2) Právnická nebo podnikající fyzická
osoba se jako provozovatel vozidla v systému
elektronického mýtného dopustí správního deliktu
tím, že v rozporu s § 22i

l n) v rozporu s § 29 umístí na pozemní komunikaci
pevnou překážku nebo ji neodstraní na svůj náklad
ve lhůtě stanovené silničním správním úřadem,
m o) v rozporu s § 32 provádí stavbu nebo terénní
úpravy v silničním ochranném pásmu bez povolení
silničního správního úřadu nebo v rozporu s tímto
povolením,

a) nezajistí zaevidování vozidla do systému
elektronického mýtného a nenahlásí bez zbytečného
odkladu změnu údajů potřebných k zaevidování,
b)
nezajistí
instalování
zaevidovaného
elektronického zařízení do vozidla,

n p) v silničním ochranném pásmu na vnitřní straně
oblouku silnice nebo místní komunikace I. nebo II.
třídy anebo v rozhledových trojúhelnících prostorů
úrovňových
křižovatek
těchto
pozemních
komunikací provádí činnost v rozporu s § 33,

c) nezajistí úhradu mýtného,
d) přikáže, dovolí nebo svěří řízení vozidla v
systému elektronického mýtného, které není
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vybaveno funkčním elektronickým zařízením, po
zpoplatněné pozemní komunikaci,

c) do 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle
odstavce 1 písm. o) h), j) a q) a odstavců 3 a 4,

e) užije elektronické zařízení určené na konkrétní
vozidlo a zaevidované v systému elektronického
mýtného do jiného vozidla v systému
elektronického mýtného, nebo

d) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle
odstavce 1 písm. m), t) o), v) a odstavce 2,
e) v příkazním řízení do 50 000 Kč, jde-li o správní
delikt podle odstavce 1 písm. r) a s) t) a u).

f) nepoučí řidiče jím provozovaných vozidel o
způsobu nakládání s elektronickým zařízením a
jeho užívání.

§ 43
Společná ustanovení k § 42a a 42b

(3) Právnická nebo podnikající fyzická
osoba se jako vlastník sítě nebo vedení dopustí
správního deliktu tím, že

(1) Právnická osoba za správní delikt
neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré
úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení
právní povinnosti zabránila.

a) v rozporu s § 36 odst. 6 neprodleně neuzavře
nebo neoznačí příslušnou část pozemní komunikace
v případě havárie této sítě nebo tohoto vedení anebo
havárii neprodleně neoznámí vlastníku (správci)
pozemní komunikace,

(2) Při určení výměry pokuty právnické
osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu,
zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho
následkům a k okolnostem, za nichž byl správní
delikt spáchán. Jde-li o správní delikt podle § 42b
odst. 1 písm. r) a s) t) a u), činí výměra pokuty 7
000,- Kč za každou započatou tunu, která
překračuje největší povolenou hmotnost vozidla dle
zvláštních právních předpisů10). V případě, že je
porušeno více mezních hodnot je bráno na zřetel
pouze nejvyšší přetížení.

b) v rozporu s § 36 odst. 6 neoznámí vlastníku
(správci)
pozemní
komunikace
provedení
nezbytných prací k bezprostřednímu odstranění
havárie této sítě nebo tohoto vedení anebo neoznačí
nebo nezabezpečí místo provádění těchto prací,
nebo
c) v rozporu s § 36 odst. 5 nesplní povinnost zajistit
bezúplatně potřebné podklady a odborný dozor při
provádění stavebních prací na dálnici, silnici nebo
místní komunikaci.

(3) Odpovědnost právnické osoby za
správní delikt zaniká, jestliže o něm příslušný orgán
nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm
dozvěděl, nejpozději však do 4 let ode dne, kdy byl
spáchán.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická
osoba se jako vlastník nemovitosti v silničním
ochranném pásmu dopustí správního deliktu tím, že
na takové nemovitosti strpí umístění reklamního
zařízení bez povolení silničního správního úřadu (§
31 odst. 3).

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v
prvním stupni projednává v přenesené působnosti
obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo
obec, nebo Ministerstvo dopravy podle působnosti
stanovené v § 40 odst. 2 písm. j), anebo celní úřad
podle působnosti stanovené v § 40 odst. 8. Správní
delikty podle § 42a odst. 2, odst. 3 písm. b) odst. 3
písm. a) až e) a § 42a odst. 4 písm. a), b), c), d) a f)
a d) může projednat v blokovém řízení Policie
České republiky nebo celní úřad. Správní delikty
podle § 42a odst. 1 písm. a), b), g), h), i), j) a l),
pokud jde o místní komunikace nebo veřejně
přístupné účelové komunikace, může projednat
v blokovém řízení obecní policie.

(5) Právnická nebo podnikající fyzická
osoba se jako poskytovatel služby inteligentního
dopravního systému dopustí správního deliktu tím,
že užívá součást inteligentního dopravního systému,
která neodpovídá specifikacím podle § 39a odst. 2,
nebo poskytuje službu inteligentního dopravního
systému
způsobem neodpovídajícím
těmto
specifikacím.
(6) Za správní delikt lze uložit pokutu se
uloží pokuta

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž
došlo při podnikání fyzické osoby18a) nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení
zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

a) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle
odstavce 1 písm. a), b), r), s), u) t), u), w) a
odstavce 5,

(6) Pokuty a náhrady nákladů vážení podle
§ 38b odst. 5 nebo § 38d odst. 4 vybírá orgán, který
je uložil. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze
kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu

b) do 300 000 Kč, jde-li o správní delikt podle
odstavce 1 písm. c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), n),
p) a q) i), k), l), m), n), p), r) a s),
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uložil. Příjem z pokut uložených za správní delikty
podle § 42b odst. 1 písm. r), s) a t) t), u) a v) je ze
40 % příjmem vlastníka pozemní komunikace, na
níž bylo kontrolní vážení provedeno, v případě
pozemní komunikace ve vlastnictví státu je
příjmem Státního fondu dopravní infrastruktury, ze
45 % příjmem kraje, v jehož územním obvodu bylo
kontrolní vážení provedeno, a z 15% příjmem
rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu,
který pokutu uložil. Náhrady nákladů vážení
uložené podle § 38b odst. 5 nebo § 38d odst. 4 jsou
příjmem vlastníka pozemní komunikace, na níž
bylo kontrolní vážení provedeno, v případě
pozemní komunikace ve vlastnictví státu jsou
příjmem Státního fondu dopravní infrastruktury. V
případě pozemní komunikace ve vlastnictví státu
jsou příjmem Státního fondu dopravní
infrastruktury nebo kraje, pokud zajišťuje
kontrolní vážení.

které je jízdní soupravou, je za tento správní delikt
odpovědný provozovatel silničního motorového
vozidla.
§ 43a
Vybírání kaucí
(1) Celník je oprávněn vybrat kauci od 5
000 Kč do 50 000 Kč od řidiče motorového vozidla
a) který je podezřelý ze spáchání přestupku
uvedeného v § 42a odst. 2 až 4 a u kterého je
důvodné podezření, že se bude vyhýbat
přestupkovému řízení, nebo
b) v případě, že provozovatel tohoto vozidla je
podezřelý ze spáchání správního deliktu uvedeného
v § 42b odst. 2 písm. a) až e) a je důvodné
podezření, že se bude vyhýbat řízení o správním
deliktu.

(7) Pokuta a náhrada nákladů vážení podle
§ 38b odst. 5 nebo § 38d odst. 4 je splatná do 30
dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo
právní moci.

(2) Policista je oprávněn vybrat kauci od 5
000 Kč do 50 000 Kč od řidiče motorového vozidla,
který je podezřelý ze spáchání přestupku uvedeného
v § 42a odst. 2 a 4 a u kterého je důvodné
podezření, že se bude vyhýbat přestupkovému
řízení.

(8) Bez ohledu na jiná ustanovení tohoto
zákona, je-li řidič současně provozovatel vozidla,
které překročí při nízkorychlostním anebo
vysokorychlostním kontrolním vážení hodnoty
stanovené zvláštním právním předpisem10), je
odpovědnost za správní delikt posuzována pouze
podle příslušných ustanovení § 42b tohoto zákona.

(3) Kauci nelze vybrat od osoby, která
požívá imunit a výsad podle zákona nebo
mezinárodního práva.

(9) S výjimkou překročení největších
povolených rozměrů vozidel a jízdních souprav
není řidič vozidla odpovědný za přestupek podle §
42a odst. 4 písm. c) a e), pokud prokáže, že
odesílatel nebo provozovatel vozidla mu vydal k
přepravované zásilce doklad, v němž uvedl nižší
hmotnost zásilky, než je její skutečná hmotnost, a
při převzetí zásilky nemohl provést kontrolu
hmotnosti zásilky.

(4) Při výběru kauce policista nebo celník
poučí řidiče o důsledku vybrání kauce a
podmínkách jejího vracení a vystaví písemné
potvrzení o převzetí kauce. V písemném potvrzení
musí být uveden důvod uložení kauce, její výše a
úřad, který je příslušný k vedení řízení o přestupku
nebo správním deliktu.
(5) Jedno vyhotovení potvrzení o převzetí
kauce vydá policista nebo celník řidiči, jedno
vyhotovení doručí v případě uvedeném v odstavci 1
písm. c) bez zbytečného odkladu provozovateli
vozidla a jedno vyhotovení ponechá pro evidenční
účely Policie České republiky nebo Celní správy.

(10) Pokud správní orgán rozhodne o
uložení sankce za jiný správní delikt uvedený v
příloze IV nebo v seznamu podle čl. 6 odst. 2 písm.
b) přímo použitelného předpisu Evropské unie,
kterým se zavádějí společná pravidla pro výkon
povolání podnikatele v silniční dopravě28) osobě,
která je podnikatelem v silniční dopravě
provozované velkými vozidly podle zvláštního
právního předpisu14) nebo jeho odpovědným
zástupcem, zašle kopii pravomocného rozhodnutí
dopravnímu úřadu podle zvláštního právního
předpisu14), v jehož územním obvodu je sídlo této
osoby, jde-li o právnickou osobu, nebo místo
podnikání, jde-li o fyzickou osobu.

(6) V případě, že kauci vybral policista,
Policie České republiky předá jedno vyhotovení
potvrzení o převzetí kauce úřadu příslušnému k
vedení řízení o přestupku nebo o správním deliktu a
převede vybranou kauci nejpozději následující
pracovní den na bankovní účet tohoto úřadu. V
případě, že kauci vybral celník a k vedení řízení o
přestupku nebo o správním deliktu není příslušný
celní úřad, předá Celní správa jedno vyhotovení
potvrzení o převzetí kauce úřadu příslušnému k
vedení řízení o přestupku nebo o správním deliktu a

(11) V případě správního deliktu dle § 42b
tohoto zákona spáchaného prostřednictvím vozidla,
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převede vybranou kauci nejpozději následující
pracovní den na bankovní účet tohoto úřadu.

nesloží, přikáže celník nebo policista řidiči
motorového vozidla jízdu na nejbližší místo, které
je z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na
pozemních komunikacích vhodné k odstavení
vozidla, a

§ 43b
Vracení a propadnutí kaucí
(1) Kauce se vrátí v plné výši, jestliže

a) zabrání mu v jízdě použitím technického
prostředku k zabránění odjezdu vozidla (dále jen
„technický prostředek“), nebo

a) byla věc odložena, řízení o přestupku zastaveno
nebo v řízení o přestupku nebyla uložena pokuta v
případě vybrání kauce podle § 43a odst. 1 písm. a),
nebo

b) zakáže pokračovat v jízdě a zadrží řidiči doklady
k vozidlu a k nákladu.

b) nebyla v řízení o správním deliktu uložena
provozovateli vozidla pokuta v případě vybrání
kauce podle § 43a odst. 1 písm. b).

(2) Náklady spojené s jízdou motorového
vozidla do místa odstavení a náklady na zabránění v
jízdě vozidla jdou k tíži řidiče nebo provozovatele
vozidla. Odpovědnost řidiče nebo provozovatele
vozidla za motorové vozidlo, náklad a
přepravované osoby není jeho odstavením dotčena.

(2) Je-li v řízení o přestupku nebo o
správním deliktu uložena pokuta, započte se
vybraná kauce na zaplacení uložené pokuty a
nákladů řízení a případně nákladů vážení podle §
38b odst. 5 nebo § 38d odst. 4. Toto započtení musí
být uvedeno ve výroku rozhodnutí o uložení sankce
za přestupek nebo správní delikt. Započtení kauce
na zaplacení pokuty lze provést teprve po nabytí
právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za
přestupek nebo správní delikt. Je-li vybraná kauce
vyšší než uložená pokuta, vrátí se řidiči část kauce
zbývající po započtení kauce na zaplacení uložené
pokuty, nákladů řízení a případně nákladů vážení.

(3) Při postupu podle odstavce 1 poučí
celník nebo policista řidiče o podmínkách uvolnění
vozidla nebo vrácení zadržených dokladů a vystaví
potvrzení o zabránění v jízdě použitím technického
prostředku nebo o zadržení dokladů k vozidlu a k
nákladu. V potvrzení uvede výši kauce, kterou určil
podle § 43a odst. 1 nebo 2, a správní orgán
příslušný k vedení řízení o přestupku nebo
správním deliktu.
(4) Jedno vyhotovení potvrzení podle
odstavce 3 vydá celník nebo policista řidiči, jedno
vyhotovení doručí v případě uvedeném v § 43a
odst. 1 písm. b) bez zbytečného odkladu
provozovateli vozidla a jedno vyhotovení ponechá
pro evidenční účely Policie České republiky nebo
Celní správy.

(3) Kauce nebo její zbývající část podle
odstavců 1 a 2 se vrátí do 5 pracovních dní od
nabytí právní moci rozhodnutí v řízení o přestupku
nebo o správním deliktu nebo ode dne uhrazení
pokuty uložené v blokovém řízení.
(4) Kauce propadne, jestliže pokuta
uložená v blokovém řízení není uhrazena ve lhůtě
její splatnosti.

(5) Doklady k vozidlu a k nákladu
zadržené podle odstavce 1 písm. b) předá Policie
České republiky nebo Celní správa v případě, že k
vedení řízení o přestupku nebo o správním deliktu
není příslušný celní úřad, nejpozději následující
pracovní den po jejich zadržení úřadu příslušnému
k vedení řízení o přestupku nebo o správním
deliktu.

(54) Propadlá kauce je příjmem rozpočtu,
ze kterého je hrazena činnost úřadu, který je
příslušný k vedení řízení o přestupku nebo
správním deliktu.
(65) Kauci podle § 43a odst. 1 a 2 lze
složit též u úřadu příslušného k vedení řízení o
přestupku nebo správním deliktu, pokud řidič kauci
nesložil podle § 43a odst. 1 a 2 a celník nebo
policista postupoval podle § 43c. Ustanovení
odstavců 1 až 5 a § 43a odst. 3 až 5 se použijí
obdobně.

(6) Celní úřad nebo Policie České
republiky nebo úřad příslušný k vedení řízení o
přestupku nebo správním deliktu zajistí uvolnění
vozidla nebo vrácení dokladů k vozidlu a k
nákladu, jestliže
a) byla složena kauce podle § 43a,

§ 43c
Zabránění v jízdě

b) byla věc odložena nebo řízení o přestupku
zastaveno nebo nebyla uložena pokuta v řízení o
přestupku nebo o správním deliktu, nebo

(1) Je-li celník nebo policista oprávněn
vybrat od řidiče motorového vozidla kauci podle §
43a a řidič kauci na výzvu celníka nebo policisty
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c) byla uhrazena pokuta uložená v blokovém řízení
nebo v řízení o přestupku nebo správním deliktu.

§ 45
Přechodná ustanovení

(7) Technický prostředek k zabránění v
jízdě nebo zákaz pokračovat v jízdě nelze použít,
pokud by vozidlo tvořilo překážku provozu na
pozemních komunikacích nebo jsou-li ve vozidle
převážena živá zvířata.

(1) Ustanovení § 10 odst. 3 se nevztahuje
na připojení účelových komunikací a sousedních
nemovitostí na dálnice a na rychlostní silnice,
pokud rozhodnutí příslušného silničního správního
úřadu o povolení těchto připojení nabylo právní
moci před dnem účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DESÁTÁ
(2) Pokud byla platná územně plánovací
dokumentace schválena před 1. červencem 1992 a
nebyly proto v její závazné části vymezeny stavby
dálnice, silnice a rychlostní místní komunikace jako
veřejně prospěšné stavby, jsou tyto stavby veřejně
prospěšnými stavbami, pro jejichž uskutečnění lze
vyvlastnit pozemky, stavby a práva k nim podle
zvláštních předpisů.5)

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 44
Společná ustanovení
(1) Stanoviska uplatněná k politice
územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci
nejsou správním rozhodnutím. Souhlasy a
stanoviska vydávaná podle tohoto zákona jako
podklad pro rozhodnutí podle zvláštního právního
předpisu nebo územní souhlas anebo ohlášení
stavby jsou závazným stanoviskem podle správního
řádu19a) a nejsou samostatným rozhodnutím ve
správním řízení.

(3) Pro vedení, která byla ke dni účinnosti
tohoto zákona již uložena v silničních pozemcích
nebo na nich, není třeba žádat povolení ke
zvláštnímu užívání pozemní komunikace podle § 25
odst. 4 písm. d); tím není dotčeno ustanovení § 29
odst. 4.

(2) Při převodu dálnice nebo silnice včetně
silničního pozemku z vlastnictví státu do vlastnictví
kraje nebo obce v souvislosti se změnou kategorie
nebo třídy pozemní komunikace podle § 3 odst. 3 a
při převodu investiční výstavbou dotčeného úseku
dálnice nebo silnice včetně silničního pozemku z
vlastnictví státu na jiné osoby podle § 38 odst. 1 se
nepoužijí předpisy vyžadující k převodům majetku
státu na jiné osoby zvláštního souhlasu nebo
výjimky20). Tyto předpisy se rovněž nepoužijí při
převodech silnic, místních nebo účelových
komunikací včetně silničních pozemků z vlastnictví
krajů nebo obcí do vlastnictví státu v souvislosti se
změnou kategorie nebo třídy pozemní komunikace
a při převodech silničních pozemků včetně
příslušenství stavby dálnice nebo silnice z
vlastnictví jiných osob podle § 38 do vlastnictví
státu.

§ 46
Zmocňovací ustanovení
(1) Vláda stanoví nařízením výši časových
poplatků podle § 21 odst. 3, výši bonusu podle §
21d odst. 3 a výši sazeb mýtného podle § 22 odst. 5.
Vláda může nařízením stanovit výši slevy na
mýtném, podmínky uplatnění slevy na mýtném a
postup při uplatnění slevy na mýtném podle § 22
odst. 3.
(2) Ministerstvo dopravy vydá vyhlášku k
provedení § 6 odst. 4, § 8 odst. 3, § 9 odst. 4 § 9
odst. 2, § 10 odst. 5, § 12a odst. 3 § 16 odst. 3, §
18g odst. 7, § 18i odst. 4, § 18j odst. 5, § 20 odst. 1,
§ 21d odst. 2, § 21e odst. 1 písm. a), § 21e odst. 2, §
22 odst. 5 a 8, § 22a odst. 3, § 22c odst. 2 písm. f),
§ 22c odst. 7, § 22d odst. 8, § 22i odst. 4, § 22j
odst. 1 písm. c), § 22j odst. 3, § 24 odst. 9, § 25
odst. 13, § 25 odst. 15, § 27 odst. 6, § 29a odst. 8, §
36 odst. 8, § 37 odst. 1, § 38b odst. 6, § 38d odst. 5
a § 41 odst. 4.

§ 44a
Působnosti stanovené krajskému úřadu
nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené
působnosti.

.....

§ 44a

Čl. II
Přechodná ustanovení

Obec je účastníkem v řízeních ve věcech
veřejně přístupných účelových komunikací
nacházejících se na jejím území.

1. Pozemní komunikace zařazené do kategorie
dálnice podle zákona č. 13/1997 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, se ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona považují za dálnice I. třídy.
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Platné znění příslušných ustanovení zákona
o silničním provozu s vyznačením navrhovaných
změn

2. Silnice I. třídy, které jsou rychlostními
silnicemi podle zákona č. 13/1997 Sb., ve znění
účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
považují za dálnice II. třídy.

----§6

3. 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 přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona. Řízení podle věty první zahájené obcí,
která podle zákona č. 13/1997 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
není příslušná k vedení řízení, dokončí tato obec
do vydání pravomocného rozhodnutí ve věci
nebo zastavení řízení.
____________________

(1) Řidič motorového vozidla je kromě
povinností uvedených v § 4 a 5 dále povinen
a) být za jízdy připoután na sedadle bezpečnostním
pásem, pokud jím je sedadlo povinně vybaveno
podle zvláštního právního předpisu2),
b) nepřepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2
nebo N32), které není vybaveno zádržným
bezpečnostním systémem,
1. dítě mladší tří let,
2. dítě menší než 150 cm na sedadle vedle řidiče,

2) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu),
ve znění pozdějších předpisů.

c) přepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2
nebo N32), které je vybaveno zádržným
bezpečnostním systémem, dítě, jehož tělesná
hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška
nepřevyšuje 150 cm, pouze za použití dětské
autosedačky; při této přepravě
1. dítě musí být umístěno v dětské autosedačce,
která odpovídá jeho hmotnosti a tělesným
rozměrům,
2. na sedadle, které je vybaveno airbagem, který
nebyl uveden mimo činnost, nebo pokud byl
uveden mimo činnost automaticky, nesmí být dítě v
dětské autosedačce přepravováno čelem proti směru
jízdy,

10) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích a o změně
zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou provozem vozidla
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve
znění pozdějších předpisů.
11) Vyhláška Ministerstva vnitra č. 145/1956 Ú. l.,
o provozu na silnicích, ve znění pozdějších
předpisů.

d) umístit a upevnit dětskou autosedačku na sedadle
a dítě do dětské autosedačky podle podmínek
stanovených výrobcem dětské autosedačky v
návodu k použití této dětské autosedačky,

17) Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů.
37) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

e) přepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2
nebo N32), které je vybaveno zádržným
bezpečnostním systémem, dítě, jehož tělesná
hmotnost převyšuje 36 kg nebo tělesná výška
převyšuje 150 cm, pouze je-li dítě za jízdy
připoutáno bezpečnostním pásem,
f) přepravovat ve vozidle kategorie M1 a N1 2),
které je vybaveno zádržným bezpečnostním
systémem a ve kterém jsou na zadním sedadle již
umístěny 2 dětské autosedačky a nedostatek
prostoru neumožňuje umístit třetí dětskou
autosedačku, třetí dítě starší 3 let a menší než 150
cm na zadním sedadle pouze, je-li toto dítě za jízdy
připoutáno bezpečnostním pásem,
g) poučit osoby starší 3 let nebo osoby je
doprovázející přepravované ve vozidle kategorie
M2 a M3 2), které je vybaveno zádržným
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bezpečnostním systémem, o povinnosti použít
zádržný bezpečnostní systém, pokud tato informace
není zajištěna jiným způsobem,

však při přepravě dítěte dětská autosedačka použita,
musí být splněna podmínka uvedená v odstavci 1
písm. c) bodě 2.

h) mít za jízdy na motocyklu nebo na mopedu na
hlavě nasazenou a řádně připevněnou ochrannou
přílbu schváleného typu podle zvláštního právního
předpisu2) a chránit si za jízdy zrak vhodným
způsobem, například brýlemi nebo štítem, pokud
tím není snížena bezpečnost jízdy, například za
deště nebo sněžení.

(5) Ustanovení odstavce 1 písm. h) neplatí
pro řidiče vozidla Horské služby v případech, kdy
použití ochranné přílby by mohlo ztížit nebo
znemožnit komunikaci se zachraňovanou osobou.
(6) Zdravotní důvody musejí být doloženy
lékařským potvrzením, kromě případů, kdy aktuální
zdravotní stav zřejmě vypovídá o nenadálých
zdravotních potížích projevujících se v naplnění
zdravotních důvodů podle odstavce 2 písm. b) a
odstavce 3 písm. a). Toto potvrzení musí mít řidič
nebo přepravované dítě nebo osoba doprovázející
přepravované dítě za jízdy u sebe a na požádání
policisty nebo strážníka obecní policie je musí
předložit ke kontrole; v případech, kdy se nejedná o
trvalý stav, musí být platnost lékařského potvrzení
časově omezena nejdéle na dobu 1 roku. Prováděcí
právní předpis stanoví náležitosti a vzor lékařského
potvrzení.

(2) Ustanovení odstavce 1 písm. a) neplatí
pro
a) řidiče při couvání vozidla,
b) řidiče, který nemůže užít bezpečnostní pás ze
zdravotních důvodů,
c) řidiče vozidla bezpečnostních sborů, ozbrojených
sil a vojenského zpravodajství při plnění služebních
povinností, řidiče vozidla obecní policie při plnění
úkolů obecní policie, řidiče vozidla jednotky
požární ochrany a záchranného vozidla Horské
služby při řešení mimořádných událostí8a) a řidiče
vozidla poskytovatele zdravotnické záchranné
služby v případech, kdy použití bezpečnostního
pásu brání v rychlém opuštění vozidla za účelem
výkonu dalších povinností.

(7) Přesahuje-li počet přepravovaných dětí
starších tří let počet sedadel vybavených
bezpečnostními
pásy
nebo
dětskými
autosedačkami, může řidič vozidla kategorie M1 a
N12) přechodně, nejdéle do 1. května 2008, na
pozemních komunikacích s výjimkou dálnic a
rychlostních silnic přepravovat na zadním sedadle
větší počet dětí, než je počet sedadel vybavených
bezpečnostními
pásy
nebo
dětskými
autosedačkami,
bez
použití
zádržného
bezpečnostního systému.

(3) Ustanovení odstavce 1 písm. c), e) a f)
neplatí
a) pro řidiče, který přepravuje osobu, jejíž zdravotní
stav neumožňuje použití zádržného bezpečnostního
systému,

(87) Řidič motorového vozidla musí mít
při řízení u sebe

b) pro přepravu dítěte ve vozidle bezpečnostních
sborů při plnění služebních povinností, ve vozidle
obecní policie při plnění jejích povinností, ve
vozidle jednotky požární ochrany při řešení
mimořádných
událostí8a)
a
ve
vozidle
poskytovatele zdravotnické záchranné služby a
Horské služby při řešení mimořádných událostí 8a)
nebo při poskytování zdravotních služeb
přepravovanému dítěti,

a) řidičský průkaz,
b) osvědčení o registraci vozidla podle zvláštního
právního předpisu2),
c) doklad prokazující pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou provozem vozidla podle
zvláštního právního předpisu9),

c) do 1. května 2008 pro přepravu dětí ve vozidlech
zabezpečujících svoz a rozvoz dětí do mateřských a
základních škol nebo přepravu dětí na sportovní,
kulturní nebo společenské akce za podmínky
omezení rychlosti daného vozidla na maximálně 70
km/hod.

d) doklad o zdravotní způsobilosti, pokud jde o
řidiče podle § 87 odst. 3.
(98) Řidič motorového vozidla, k jehož
řízení opravňuje řidičské oprávnění udělené pro
skupiny C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo
D+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako
rovnocenné, kterému nebyla do řidičského průkazu
zaznamenána profesní způsobilost řidiče, je dále
povinen mít při řízení u sebe průkaz profesní
způsobilosti řidiče pro příslušnou skupinu vozidel
nebo obdobný doklad vydaný jiným členským

(4) Ustanovení odstavce 1 písm. c) neplatí
pro přepravu dětí v obci ve vozidle taxislužby při
provozování taxislužby; dítě uvedené v písmenu c)
nesmí být přepravováno na sedadle vedle řidiče a
musí být připoutáno bezpečnostním pásem. Je-li
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státem Evropské unie, s výjimkou vozidel
stanovených zvláštním právním předpisem9a).
Držitel průkazu profesní způsobilosti řidiče, který
se podrobil vstupnímu školení v základním rozsahu
podle zvláštního právního předpisu9b), je oprávněn
řídit motorové vozidlo skupiny C a C+E až od 21
let a motorové vozidlo zařazené do skupiny D a
D+E až od 23 let, s výjimkou motorového vozidla
linkové osobní dopravy, pokud trasa linky
nepřesahuje 50 km. Držitel průkazu profesní
způsobilosti řidiče, který se podrobil vstupnímu
školení v rozšířeném rozsahu podle zvláštního
právního předpisu9b), je oprávněn řídit motorové
vozidlo zařazené do skupiny C a C+E od 18 let a
motorové vozidlo skupiny D a D+E od 21 let.

§ 17
Předjíždění
(1) Předjíždí se vlevo. Vpravo se předjíždí
vozidlo, které mění směr jízdy vlevo a není-li již
pochybnosti o dalším směru jeho jízdy. Při jízdě v
připojovacím nebo odbočovacím pruhu se smí
vpravo předjíždět též vozidlo jedoucí v průběžném
pruhu. Odbočovací pruh je přídatný jízdní pruh
určený pro odbočování (vyřazování) vozidel z
průběžného jízdního pruhu.
(2) Řidič, který při předjíždění vybočuje ze
směru své jízdy, musí dávat znamení o změně
směru jízdy a nesmí ohrozit řidiče jedoucí za ním.
Řidič musí dát znamení o změně směru jízdy při
předjíždění cyklisty.

(109) Záznam o profesní způsobilosti
řidiče nebo průkaz profesní způsobilosti řidiče pro
některou ze skupin C1, C1+E, C nebo C+E platí pro
všechny tyto skupiny vozidel. Záznam o profesní
způsobilosti řidiče nebo průkaz profesní
způsobilosti řidiče pro některou ze skupin D1,
D1+E, D nebo D+E platí pro všechny tyto skupiny
vozidel. Věkové hranice podle odstavce 9 8 tím
nejsou dotčeny.

(3) Řidič, který se po předjetí zařazuje
před vozidlo, které předjel, musí dávat znamení o
změně směru jízdy a nesmí ohrozit ani omezit
řidiče vozidla, které předjel.
(4) Řidič předjížděného vozidla nesmí
zvyšovat rychlost jízdy ani jinak bránit předjíždění.

(1110) Povinnost podle odstavce 9 8 se
nevztahuje na řidiče, který je občanem jiného než
členského státu Evropské unie a nevykonává
závislou práci9c) pro zaměstnavatele usazeného na
území členského státu Evropské unie ani nepodniká
na území členského státu Evropské unie.

(5) Řidič nesmí předjíždět
a) nemá-li před sebe rozhled na takovou vzdálenost,
která je nutná k bezpečnému předjetí,

(1211) Na výzvu policisty je řidič
motorového vozidla povinen předložit doklady
podle odstavců 8 a 9 odstavců 7 a 8 policistovi ke
kontrole. Na výzvu strážníka obecní policie ve
stejnokroji nebo celníka9d) ve stejnokroji je řidič
motorového vozidla povinen předložit strážníkovi
ve stejnokroji nebo celníkovi9d) ve stejnokroji ke
kontrole doklady podle odstavce 8 odstavce 7 písm.
a) a b).

c) jestliže by ohrozil nebo omezil protijedoucí
řidiče nebo ohrozil jiné účastníky provozu na
pozemních komunikacích,

b) jestliže by se nemohl bezpečně zařadit před
vozidlo nebo vozidla, která hodlá předjet,

d) na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro
cyklisty a bezprostředně před nimi,
e) dává-li řidič vpředu jedoucího vozidla znamení o
změně směru jízdy vlevo a není-li možné předjetí
vpravo podle odstavce 1 nebo předjetí v dalším
volném jízdním pruhu vyznačeném na vozovce v
tomtéž směru jízdy,

(1312) Řidič motorového vozidla je
povinen na výzvu policisty nebo celníka9d)
podrobit vozidlo kontrole největší přípustné
hmotnosti na nápravu, největší přípustné hmotnosti
vozidla nebo jízdní soupravy nebo technického
stavu vozidla nebo jízdní soupravy.

f) na křižovatce a v těsné blízkosti před ní; tento
zákaz neplatí
1. jde-li o předjíždění vpravo podle odstavce 1,
2. jde-li o předjíždění jízdních kol, mopedů a
motocyklů bez postranního vozíku,
3. na hlavní pozemní komunikaci,
4. na křižovatce s řízeným provozem.

(1413) Řidič vozidla ozbrojených sil je
povinen na výzvu policisty nebo vojenského
policisty podrobit toto vozidlo nebo jízdní soupravu
kontrole technického stavu.

g) na železničním přejezdu a v těsné blízkosti před
ním.

-----

§ 18
Rychlost jízdy
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(1) Rychlost jízdy musí řidič přizpůsobit
zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla a
nákladu, předpokládanému stavebnímu a dopravně
technickému stavu pozemní komunikace, její
kategorii a třídě, povětrnostním podmínkám a
jiným okolnostem, které je možno předvídat; smí
jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit
vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled.

(9) Ustanovení odstavců 3, 4 a 8 neplatí
pro řidiče zpravodajských služeb15), Generální
inspekce bezpečnostních sborů45) a stanovených
útvarů policie a stanovených útvarů celních orgánů,
je-li to nezbytně nutné k plnění úkolů stanovených
zvláštním právním předpisem,16) je však povinen
dbát potřebné opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost
silničního provozu na pozemních komunikacích.
Útvary policie stanoví ministr vnitra. Útvary
celních orgánů stanoví ministr financí.

(2) Řidič nesmí
a) snížit náhle rychlost jízdy nebo náhle zastavit,
pokud to nevyžaduje bezpečnost provozu na
pozemních komunikacích,

§ 19
Vzdálenost mezi vozidly

b) omezovat plynulost provozu na pozemních
komunikacích, zejména bezdůvodně pomalou
jízdou a pomalým předjížděním.

(1) Řidič vozidla jedoucí za jiným
vozidlem musí ponechat za ním dostatečnou
bezpečnostní vzdálenost, aby se mohl vyhnout
srážce v případě náhlého snížení rychlosti nebo
náhlého zastavení vozidla, které jede před ním.

(3) Řidič motorového vozidla o maximální
přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg a
autobusu smí jet mimo obec rychlostí nejvýše 90
km.h-1; na dálnici a silnici pro motorová vozidla
rychlostí nejvýše 130 km.h-1 na silnici pro
motorová vozidla rychlostí nejvýše 110 km. h-1 a
na dálnici rychlostí nejvýše 130 km.h-1. Řidič
jiného motorového vozidla smí jet rychlostí nejvýše
80 km.h-1.

(2) Řidič motorového vozidla o maximální
přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg, jízdní
soupravy, jejíž celková délka přesahuje 10 m, a
zvláštního vozidla2) musí mimo obec zachovávat
za vozidlem jedoucím před ním takovou
vzdálenost, aby se předjíždějící vozidlo mohlo před
něj bezpečně zařadit; to neplatí, připravuje-li se k
předjíždění, při předjíždění a při souběžné jízdě.

(4) V obci smí jet řidič rychlostí nejvýše
50 km.h-1, a jde-li o dálnici nebo silnici pro
motorová vozidla, nejvýše 80 km.h-1.

(3) Řidič, který nehodlá nebo nemůže
projet podél tramvaje vpravo, musí za ní jet v
takové vzdálenosti, aby umožnil projetí podél
tramvaje ostatním řidičům.

(5) Řidič nesmí překročit nejvyšší
povolenou rychlost vozidla,2) a jde-li o jízdní
soupravu, nejvyšší povolenou rychlost žádného z
vozidel soupravy.

§ 20
Vyhýbání

(6) Místní úpravou provozu na pozemních
komunikacích podle § 61 odst. 2 lze nejvyšší
dovolenou rychlost podle odstavců 3 a 4 snížit.
Jedná-li se o dálnici nebo silnici pro motorová
vozidla bez směrově oddělených jízdních pásů,
sníží se nejvyšší dovolená rychlost na nejvýše 90
km.h-1.

Řidiči protijedoucích vozidel se vyhýbají
vpravo, včas a v dostatečné míře. Nemohou-li se
bezpečně vyhnout, musí dát přednost v jízdě ten, na
jehož straně jízdy je překážka nebo zúžená
vozovka. Musí-li jeden z nich couvat, učiní tak ten,
pro něhož je to snazší nebo méně nebezpečné.
Není-li možno se vyhnout protijedoucí tramvaji
vpravo, vyhýbá se jí vlevo.

(7) Místní úpravou provozu na pozemních
komunikacích podle § 61 odst. 2 lze nejvyšší
dovolenou rychlost podle odstavce 4 zvýšit,
maximálně však o 30 km.h-1. Místní úpravou
provozu na pozemních komunikacích podle § 61
odst. 2 lze nejvyšší dovolenou rychlost podle
odstavce 4 zvýšit, maximálně však o 30 km.h-1.
Na silnici pro motorová vozidla se směrově
oddělenými jízdními pásy lze mimo obec nejvyšší
dovolenou rychlost zvýšit, maximálně však o 20
km.h-1.

----Jízda vozidel s právem přednostní jízdy
§ 41
(1) Řidič vozidla, který při plnění úkolů
souvisejících s výkonem zvláštních povinností
užívá zvláštního výstražného světla modré barvy,2)
případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné
znamení (dále jen "vozidlo s právem přednostní
jízdy"), není povinen dodržovat § 4 písm. c), § 5
odst. 1 písm. f), g), h) a odst. 2 písm. f) a g), § 6
odst. 5 a 6, § 7 odst. 1 písm. b), § 11, § 12 odst. 1,

(8) Při použití sněhových řetězů na vozidle
smí jet řidič rychlostí nejvýše 50 km.h-1.
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2, 4, 5 a 6, § 13 až 17, § 18 odst. 2, 3, 4 a 8, § 19
odst. 2 a 3, § 20, § 21 odst. 2, 3 a 4, § 22, 23, § 24
odst. 3 a 4, § 25 odst. 1, 2, 3, 4, 5, § 26 odst. 3, §
27, § 28 odst. 2, 3 a 5, § 31, § 32 odst. 6, § 35, § 36
odst. 1 a 2 a § 39 odst. 4 a 5; je však povinen dbát
potřebné opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost
provozu na pozemních komunikacích.

Doprovázená vozidla musí mít rozsvícena obrysová
a potkávací světla.
(7) Řidiči ostatních vozidel musí vozidlům
s právem přednostní jízdy a vozidlům jimi
doprovázeným umožnit bezpečný a plynulý
průjezd, a jestliže je to nutné, i zastavit vozidla na
takovém místě, aby jim nepřekážela. Do skupiny
tvořené vozidly s právem přednostní jízdy a vozidly
jimi doprovázenými se řidiči ostatních vozidel
nesmějí zařazovat.

(2) Zvláštním zvukovým výstražným
zařízením doplněným zvláštním výstražným
světlem modré barvy2) mohou být vybavena
vozidla
a) Ministerstva vnitra používaná policií a označená
podle zvláštního právního předpisu,13)

(8) Pokud hustota provozu na dálnici a
rychlostní silnici silnici pro motorová vozidla o
dvou jízdních pruzích v jednom směru jízdy vyvolá
vznik kolony stojících vozidel, jsou řidiči souběžně
jedoucích vozidel povinni před zastavením vozidla
vytvořit mezi sebou jeden průjezdný jízdní pruh
široký nejméně 3,0 m pro průjezd vozidel s právem
přednostní jízdy; je-li v jednom směru jízdy tři a
více jízdních pruhů, sníží vzájemný boční odstup
řidiči vozidel v levém a středním jízdním pruhu
nebo středních jízdních pruzích. Řidiči jedoucí v
krajních jízdních pruzích v jednom směru jízdy
mohou při vytváření průjezdného jízdního pruhu
vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Řidičům
ostatních vozidel je vjezd do pruhu pro průjezd
vozidel s právem přednostní jízdy a jízda v tomto
pruhu zakázána; toto neplatí pro vozidla vlastníka
pozemní komunikace a vozidla technické pomoci.

b) Vězeňské služby,
c) vojenské policie označená podle zvláštního
právního předpisu,12)
d) obecní policie,5) která určí obec,
e) hasičských záchranných sborů,
f) důlní záchranné služby,
g) poruchové služby plynárenských zařízení,
h) poskytovatele zdravotnické záchranné služby,
poskytovatele zdravotnické dopravní služby a
poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče,

(9) Svítí-li zvláštní výstražné světlo modré
barvy na stojícím vozidle, musí řidiči ostatních
vozidel podle okolností snížit rychlost jízdy a
popřípadě i zastavit vozidlo.

i) ozbrojených sil používaná u vojenských
záchranných útvarů pro plnění humanitárních úkolů
civilní ochrany,
j) celní správy označená podle zvláštního právního
předpisu14),

(10)
V
provozu
na
pozemních
komunikacích je zakázáno neoprávněně užívat
zvláštních výstražných světel a zvláštního
zvukového výstražného znamení, které užívá
vozidlo s právem přednostní jízdy, nebo je
napodobovat.

k) Generální inspekce bezpečnostních sborů
označená podle zvláštního právního předpisu45).
(3) Vláda může stanovit nařízením další
vozidla, která pro plnění úkolů souvisejících s
výkonem zvláštních povinností mohou být
vybavena zvláštním zvukovým výstražným
zařízením doplněným zvláštním výstražným
světlem modré barvy.

----§ 77
Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích

(4) Řidičem vozidla s právem přednostní
jízdy smí být osoba starší 21 let, která musí
splňovat podmínky stanovené tímto zákonem.

(1) Místní a přechodnou úpravu provozu
na pozemních komunikacích a užití zařízení pro
provozní informace stanoví

(5) Řidič vozidla s právem přednostní
jízdy nesmí za jízdy jíst, pít a kouřit.

a) na silnici I. třídy, kromě rychlostní silnice,
místně příslušný krajský úřad po předchozím
písemném vyjádření příslušného orgánu policie,

(6) Odstavce 1 a 4 platí obdobně i pro
řidiče vozidel doprovázených vpředu, a jde-li o více
než tři vozidla, i vzadu vozidly ozbrojených sil
nebo ozbrojených sborů s právem přednostní jízdy.
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b) na dálnici1) a rychlostní silnici1) ministerstvo po
předchozím písemném vyjádření Ministerstva
vnitra,

komunikacích. Nelze však zejména povolit výjimku
z maximální dovolené rychlosti, zákazu stání a
zastavení, jestliže by byla ohrožena bezpečnost
nebo plynulost silničního provozu.

c) na silnici II. a III. třídy1) a na místní
komunikaci1) obecní úřad obce s rozšířenou
působností po předchozím písemném vyjádření
příslušného orgánu policie.

----§ 124

(2) Místní a přechodnou úpravu provozu
na pozemních komunikacích a zařízení pro
provozní informace stanoví na veřejně přístupné
účelové komunikaci vlastník se souhlasem
příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou
působností a po předchozím písemném stanovisku
příslušného orgánu policie.

Působnost ministerstev, krajských úřadů, obecních
úřadů obcí s rozšířenou působností a policie
(1) Státní správu ve věcech provozu na
pozemních komunikacích vykonává ministerstvo,
které je ústředním orgánem státní správy ve věcech
provozu na pozemních komunikacích, krajský úřad,
obecní úřad obce s rozšířenou působností,
Ministerstvo vnitra a policie.

(3) Užití dopravních značek "Železniční
přejezd se závorami", "Železniční přejezd bez
závor", "Návěstní deska", "Tramvaj", "Dej přednost
v jízdě tramvaji!" a užití dopravní značky "Stůj, dej
přednost v jízdě!", má-li být umístěna před
železničním přejezdem, stanoví na silnici I. třídy1)
místně příslušný krajský úřad, na silnici II. a III.
třídy a na místní komunikaci1) místně příslušný
obecní úřad obce s rozšířenou působností po
předchozím písemném vyjádření příslušného
orgánu policie a po projednání s příslušným
drážním úřadem.11)

(2) Ministerstvo
a) povoluje výjimky podle § 43 odst. 5 a § 83 odst.
5,
b) stanoví po písemném vyjádření Ministerstva
vnitra místní a přechodnou úpravu provozu na
pozemních komunikacích na dálnici a rychlostní
silnici1) a užití zařízení pro provozní informace na
dálnici a rychlostní silnici1),
c) schvaluje na žádost a náklady výrobce nebo
výhradního dovozce provedení a používání
dopravních značek, světelných a akustických
signálů, dopravních zařízení a zařízení pro provozní
informace,

(4) Užití dopravních značek "Výstražný
kříž pro železniční přejezd jednokolejný" a
"Výstražný
kříž
pro
železniční
přejezd
vícekolejný", světelného signálu "Signál pro
zabezpečení železničního přejezdu" a signálů pro
tramvaje stanoví příslušný drážní úřad11) po
projednání s příslušným krajským úřadem, pokud
jde o užití těchto značek na silnicích I. třídy1) nebo
s místně příslušným obecním úřadem obce s
rozšířenou působností, pokud jde o užití těchto
značek na silnici II. a III. třídy a na místní
komunikaci,1) vždy po předchozím písemném
stanovisku příslušného orgánu policie.

d) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí krajského
úřadu vydaného podle tohoto zákona,
e) vede centrální registr řidičů,
f) zabezpečuje výrobu a distribuci řidičských
průkazů, mezinárodních řidičských průkazů a
dalších dokladů stanovených tímto zákonem,

(5) Příslušný orgán policie nebo
Ministerstvo vnitra vydá stanovisko podle odstavců
1 až 4 do 30 dnů ode dne, kdy žádost o stanovisko
obdržel. Pokud příslušný orgán policie nebo
Ministerstvo vnitra nesdělí stanovisko k žádosti v
této lhůtě, má se za to, že bylo vydáno kladné
stanovisko.

g) zabezpečuje výrobu a na základě požadavků
obecních úřadů obcí s rozšířenou působností i
distribuci paměťových karet řidiče a vede jejich
centrální evidenci,

(6) Výjimky z místní a přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích povoluje ten
orgán nebo vlastník pozemní komunikace, který
úpravu stanovil. Policista může pokynem ve smyslu
§ 75 na místě samém povolit okamžitou výjimku z
místní a přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích, je-li to nutné pro zajištění
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních

i) na žádost příslušného orgánu jiného členského
státu ověřuje a sděluje údaje o platnosti a rozsahu
řidičských oprávnění.

h) provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu
na pozemních komunikacích,

(3) Ministerstvo nebo jím pověřená osoba
zajišťuje informovanost veřejnosti o situacích v
provozu na pozemních komunikacích, které mají
vliv na bezpečnost a plynulost provozu na
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pozemních komunikacích. Za tím účelem jsou
policie, obecní policie, silniční správní úřady,
správci pozemních komunikací a Hasičský
záchranný sbor povinni poskytovat ministerstvu
aktuální informace, které mají vliv na bezpečnost a
plynulost provozu na pozemních komunikacích.
Prováděcí právní předpis stanoví druh informací,
které mají vliv na bezpečnost a plynulost silničního
provozu, způsob předávání informací, způsob sběru
informací a způsob zveřejňování informací pro
potřeby dopravní veřejnosti.

j) projednává přestupky proti bezpečnosti a
plynulosti provozu na pozemních komunikacích
podle zvláštního právního předpisu,30)
k) provádí v registru řidičů záznamy o počtech
bodů dosažených řidiči v bodovém hodnocení a o
odečtu bodů,
l) projednává námitky a rozhoduje ve věci záznamu
o počtu řidičem dosažených bodů v bodovém
hodnocení,

(4) Krajský úřad

m) provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu
na pozemních komunikacích,

a) povoluje výjimky podle § 43 odst. 5,
n) informuje orgán činný v trestním řízení, který
rozhodl o podmíněném odložení podání návrhu na
potrestání nebo o podmíněném zastavení trestního
stíhání,
1. o odevzdání řidičského průkazu držitelem
řidičského průkazu, který se zavázal zdržet se řízení
motorových vozidel během zkušební doby tohoto
podmíněného odložení podání návrhu na potrestání
nebo podmíněného zastavení trestního stíhání,
2. o žádosti o řidičské oprávnění osoby, která se
zavázala
během
zkušební
doby
tohoto
podmíněného odložení podání návrhu na potrestání
nebo podmíněného zastavení trestního stíhání
zdržet se řízení motorových vozidel, pokud nebyl
příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností
vyrozuměn o tom, zda se tato osoba ve zkušební
době osvědčila, nebo o tom, že se má za to, že se
osvědčila; zároveň obecní úřad obce s rozšířenou
působností informuje orgán činný v trestním řízení
o tom, zda žadatel doložil odbornou způsobilost.

b) stanoví po písemném vyjádření příslušného
orgánu policie místní a přechodnou úpravu provozu
na pozemních komunikacích na silnici I. třídy,
kromě rychlostní silnice, 1) a užití zařízení pro
provozní informace na silnici I. třídy, kromě
rychlostní silnice1),
c) provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu
na pozemních komunikacích.
(5) Obecní úřad
působností

obce s rozšířenou

a) pověřuje osoby oprávněné k zastavování vozidel
podle § 79 odst. 1 písm. j),
b) uděluje, podmiňuje, omezuje, odnímá a vrací
řidičské oprávnění a zrušuje podmínění nebo
omezení řidičského oprávnění,
c) nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti
držitele řidičského oprávnění,

(6) Obecní úřad obce s rozšířenou
působností stanoví po písemném vyjádření
příslušného orgánu policie místní a přechodnou
úpravu provozu na pozemních komunikacích na
silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci1) a
užití zařízení pro provozní informace na silnici II. a
III. třídy a na místní komunikaci.1)

d) nařizuje přezkoušení z odborné způsobilosti
držitele řidičského oprávnění,
e) vydává a vyměňuje řidičské průkazy a
mezinárodní řidičské průkazy a vydává duplikáty
řidičských průkazů a mezinárodních řidičských
průkazů,

(7) K činnostem uvedeným v odstavci 5
písm. b) až h) a k) a l) je příslušný obecní úřad obce
s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu
se nachází obvyklé bydliště žadatele o řidičské
oprávnění, žadatele o vrácení řidičského oprávnění,
držitele řidičského oprávnění nebo držitele
řidičského průkazu nebo, jde-li o osoby bez
obvyklého bydliště na území České republiky,
místo studia.

f) vyměňuje řidičské průkazy členského státu,
řidičské průkazy vydané cizím státem podle § 116,
g) zapisuje do mezinárodního řidičského průkazu
vydaného cizím státem skutečnosti podle § 107 a
oznamuje je orgánu cizího státu, který tento
mezinárodní řidičský průkaz vydal,

(8) Ministerstvo vnitra
h) vede registr řidičů a vydává data z registru
řidičů,

a) vede centrální evidenci dopravních nehod,

i) vydává speciální označení vozidel podle § 67,
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b) spolupracuje s ministerstvem při provádění
prevence v oblasti bezpečnosti provozu na
pozemních komunikacích.

j) rozhodnout o odstranění vozidla, je-li překážkou
provozu na pozemní komunikaci, nebo vozidla,
které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti,

(9) Policie vykonává dohled na bezpečnost
a plynulost provozu na pozemních komunikacích
tím, že

k) použít technických prostředků k zabránění
odjezdu vozidla podle zvláštního právního
předpisu. 37)

a) kontroluje dodržování povinností účastníků a
pravidel provozu na pozemních komunikacích a
podílí se na jeho řízení,

l) vybírat kauce podle § 125a.
Platné znění příslušných ustanovení Přílohy č. 1
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
s vyznačením navrhovaných změn

b) objasňuje dopravní nehody,
c) vede evidenci dopravních nehod,

9.1 Novostavby železničních drah delší 1
km.
X
--------------------------------------------------------------------------------------------------9.2 Letiště se vzletovou a přistávací dráhou
v délce 2 100 m a více
X
--------------------------------------------------------------------------------------------------9.3 Novostavby, rozšiřování a přeložky
dálnic a rychlostních silnic.
X
---------------------------------------------------------------------------------------------------

d) projednává v blokovém řízení přestupky proti
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích
podle
zvláštního
právního
předpisu,30)
e) provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu
na pozemních komunikacích.
(10) Při dohledu na bezpečnost a plynulost
provozu na pozemních komunikacích jsou
příslušníci Policie ve služebním stejnokroji
oprávněni zejména
a) dávat pokyny k řízení provozu na pozemních
komunikacích,

9.4 Novostavby,
silnic nebo

rozšiřování
X

a

přeložky

místních komunikací o čtyřech
jízdních pruzích, včetně rozšíření

b) zastavovat vozidla,
c) zabránit v jízdě řidiči podle § 118a,
d) zadržet řidičský průkaz podle § 118b,
e) zakázat řidiči jízdu na nezbytně nutnou dobu
nebo mu přikázat směr jízdy, vyžaduje-li to
bezpečnost a plynulost provozu na pozemních
komunikacích, popřípadě jiný veřejný zájem,

a

více

nebo přeložek stávajících silnic
místních komunikací o dvou nebo

nebo

méně jízdních pruzích na
místní komunikace o čtyřech

nebo

silnice

a více jízdních pruzích, o délce 10 km
a více.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

f) vyzvat řidiče a učitele autoškoly k vyšetření
podle zvláštního právního předpisu7) ke zjištění,
zda není ovlivněn alkoholem,

9.5 Vodní cesty včetně jezů a ostatních
vzdouvacích zařízení a mol
X
pro nakládání a vykládání na břeh nebo
přístavy pro vnitrozemskou

g) vyzvat řidiče a učitele autoškoly k vyšetření
podle zvláštního právního předpisu7) ke zjištění,
zda není ovlivněn jinou návykovou látkou,

vodní
dopravu
pro
výtlakem nad 1 350 tun.

h) vyzvat řidiče motorového vozidla k předložení
dokladů k řízení a provozu vozidla,
i) vyzvat řidiče motorového vozidla ke kontrole
maximální přípustné hmotnosti na nápravu,
maximální přípustné hmotnosti vozidla nebo jízdní
soupravy nebo technického stavu vozidla nebo
jízdní soupravy,
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plavbu

lodí

s

Platné znění příslušných ustanovení Přílohy k
zákonu o správních poplatcích s vyznačením
navrhovaných změn
Položka 36
a) Vydání povolení33) ke zvláštnímu užívání
dálnice, silnice a místní komunikace na dobu
platnosti
- 10 dní a na dobu kratší než 10 dní
Kč
100
- 6 měsíců
měsíců Kč

a na
500

dobu

- delší než 6 měsíců

kratší
Kč

než

6

1 000

b) Vydání povolení33) k připojení sousední
nemovitosti na odpočívku dálnice nebo
rychlostní silnice anebo na silnici
I. třídy

Kč

1 000

c) Vydání povolení33) k připojení sousední
nemovitosti na silnici II. třídy nebo
III. třídy anebo na místní komunikaci
Kč

500

Osvobození
Od poplatku podle písmene a) této položky
je osvobozeno povolení ke zřízení parkovacího
místa pro občany se zvlášť těžkým zdravotním
postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo
ZTP/P.
Předmětem poplatku není
1. Povolení ke zvláštnímu užívání pozemní
komunikace vydané dodatečně v důsledku havárie.
2. Vydání povolení uvedeného v
písmenech b) a c) této položky k připojení sousední
nemovitosti, jde-li o zastávky osobní linkové
dopravy, parkoviště a odpočívky, které jsou
součástmi dotčených silnic nebo místních
komunikací podle zvláštního právního předpisu.33)
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