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12
Â K ON
ZA
ze dne 24. ledna 1997
o bezpecÏnosti a plynulosti provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:
§1
(1) StaÂtnõÂ spraÂvu ve veÏcech bezpecÏnosti a plynulosti provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch (daÂle jen
¹silnicÏnõÂ provozª) vykonaÂvaÂ Ministerstvo vnitra (daÂle
jen ¹ministerstvoª) a Policie CÏeskeÂ republiky (daÂle jen
¹policieª). V raÂmci policie vykonaÂvajõÂ tuto spraÂvu
Ï editelstvõÂ
okresnõÂ a krajskeÂ dopravnõÂ inspektoraÂty a R
sluzÏby dopravnõÂ policie PolicejnõÂho prezidia CÏeskeÂ
Ï editelstvõÂ sluzÏby dopravnõÂ polirepubliky (daÂle jen ¹R
cieª).
(2) V hlavnõÂm meÏsteÏ Praze vykonaÂvaÂ puÊsobnost
okresnõÂho dopravnõÂho inspektoraÂtu obvodnõÂ dopravnõÂ
inspektoraÂt a puÊsobnost krajskeÂho dopravnõÂho inspektoraÂtu DopravnõÂ inspektoraÂt hlavnõÂho meÏsta Prahy;
DopravnõÂ inspektoraÂt hlavnõÂho meÏsta Prahy muÊzÏe se
Ï editelstvõÂ sluzÏby dopravnõÂ policie prÏevzõÂt
souhlasem R
cÏaÂst puÊsobnosti obvodnõÂch dopravnõÂch inspektoraÂtuÊ.
(3) JmenovaÂnõÂ rÏeditele sluzÏby dopravnõÂ policie
a vedoucõÂch dopravnõÂch inspektoraÂtuÊ upravujõÂ zvlaÂsÏtnõÂ
zaÂkony.1)
§2
a)
b)
c)
d)
e)

(1) Ministerstvo
stanovõÂ uzÏitõÂ dopravnõÂch znacÏek a dopravnõÂch zarÏõÂzenõÂ na daÂlnicõÂch a silnicõÂch pro motorovaÂ vozidla (rychlostnõÂch silnicõÂch),
stanovõÂ vyhlaÂsÏkou pravidla silnicÏnõÂho provozu,
stanovõÂ vyhlaÂsÏkou podrobnosti evidence silnicÏnõÂch
vozidel,
stanovõÂ vyhlaÂsÏkou podrobnosti o opraÂvneÏnõÂch
k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel (daÂle jen ¹rÏidicÏskaÂ
opraÂvneÏnõÂª) a o rÏidicÏskyÂch pruÊkazech,
stanovõÂ vyhlaÂsÏkou podrobnosti o provaÂdeÏnõÂ
zkousÏek z odborneÂ zpuÊsobilosti zÏadateluÊ o rÏidicÏskaÂ opraÂvneÏnõÂ a zÏadateluÊ o opraÂvneÏnõÂ k vyÂuce
a vyÂcviku v rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel (daÂle jen
¹ucÏitelskeÂ opraÂvneÏnõÂª),

1

) ZaÂkon
ZaÂkon
2
) ZaÂkon

Ï editelf) rozhoduje o odvolaÂnõÂch proti rozhodnutõÂ R
stvõÂ sluzÏby dopravnõÂ policie a plnõÂ uÂkoly nadrÏõÂzeneÂho spraÂvnõÂho orgaÂnu ve spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ provaÂÏ editelstvõÂm sluzÏby dopravnõÂ policie.
deÏneÂm R
(2) VyhlaÂsÏku podle ustanovenõÂ odstavce 1 põÂsm. e)
vydaÂ ministerstvo v dohodeÏ s Ministerstvem zdravotnictvõÂ.

a)
b)

c)
d)

§3
Ï editelstvõÂ sluzÏby dopravnõÂ policie
R
rÏõÂdõÂ a kontroluje cÏinnost dopravnõÂch inspektoraÂtuÊ
prÏi vyÂkonu puÊsobnosti podle tohoto zaÂkona,
rozhoduje o odvolaÂnõÂch proti rozhodnutõÂ krajskyÂch dopravnõÂch inspektoraÂtuÊ a plnõÂ uÂkoly nadrÏõÂzeneÂho spraÂvnõÂho orgaÂnu ve spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ
provaÂdeÏneÂm krajskyÂmi dopravnõÂmi inspektoraÂty,
vede celostaÂtnõÂ evidence a statistiky ve veÏcech bezpecÏnosti a plynulosti silnicÏnõÂho provozu podle
zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona,2)
vykonaÂvaÂ puÊsobnost okresnõÂho dopravnõÂho inspektoraÂtu ve vztahu k zastupitelskyÂm uÂrÏaduÊm
cizõÂch staÂtuÊ ve veÏcech zkousÏenõÂ zÏadateluÊ o rÏidicÏskaÂ opraÂvneÏnõÂ, vydaÂvaÂnõÂ rÏidicÏskyÂch pruÊkazuÊ, evidencõÂ silnicÏnõÂch vozidel a rÏidicÏuÊ a schvalovaÂnõÂ
technickeÂ zpuÊsobilosti silnicÏnõÂch vozidel.
§4

KrajskyÂ dopravnõÂ inspektoraÂt
a) rÏõÂdõÂ a kontroluje okresnõÂ dopravnõÂ inspektoraÂty prÏi
vyÂkonu puÊsobnosti podle tohoto zaÂkona,
b) rozhoduje o odvolaÂnõÂch proti rozhodnutõÂ okresnõÂch dopravnõÂch inspektoraÂtuÊ a plnõÂ uÂkoly nadrÏõÂzeneÂho spraÂvnõÂho orgaÂnu ve spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ provaÂdeÏneÂm okresnõÂmi dopravnõÂmi inspektoraÂty,
c) rozhoduje ve veÏcech ucÏitelskyÂch opraÂvneÏnõÂ, vydaÂvaÂ osveÏdcÏenõÂ pro ucÏitele a vede v teÏchto veÏcech
prÏõÂslusÏneÂ evidence.
§5
(1) OkresnõÂ dopravnõÂ inspektoraÂt
a) dohlõÂzÏõÂ na bezpecÏnost a plynulost silnicÏnõÂho provozu a spolupuÊsobõÂ prÏi jeho rÏõÂzenõÂ,

CÏNR cÏ. 283/1991 Sb., o Policii CÏeskeÂ republiky, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
CÏNR cÏ. 186/1992 Sb., o sluzÏebnõÂm pomeÏru prÏõÂslusÏnõÂkuÊ Policie CÏeskeÂ republiky, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
CÏNR cÏ. 283/1991 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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b) stanovõÂ uzÏitõÂ dopravnõÂch znacÏek a dopravnõÂch zarÏõÂzenõÂ, pokud tento zaÂkon nestanovõÂ jinak,
c) odhaluje trestneÂ cÏiny a prÏestupky spaÂchaneÂ v souvislosti se silnicÏnõÂm provozem; prÏestupky projednaÂvaÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona,3)
d) objasnÏuje dopravnõÂ nehody,
e) rozhoduje ve veÏcech rÏidicÏskyÂch opraÂvneÏnõÂ a ve
veÏcech rÏidicÏskyÂch pruÊkazuÊ,
f) provaÂdõÂ zkousÏky z odborneÂ zpuÊsobilosti k rÏõÂzenõÂ
motorovyÂch vozidel, poprÏõÂpadeÏ poveÏrÏuje provaÂdeÏnõÂm teÏchto zkousÏek jineÂ osoby stanoveneÂ provaÂdeÏcõÂm prÏedpisem,
g) rozhoduje ve veÏcech registrace autosÏkol,
h) dohlõÂzÏõÂ na provaÂdeÏnõÂ vyÂuky a vyÂcviku zÏadateluÊ
o rÏidicÏskaÂ opraÂvneÏnõÂ a zdokonalovaÂnõÂ odborneÂ
zpuÊsobilosti drzÏiteluÊ rÏidicÏskyÂch opraÂvneÏnõÂ, poprÏõÂpadeÏ na provaÂdeÏnõÂ zkousÏek z odborneÂ zpuÊsobilosti k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel jinyÂmi osobami,
i) rozhoduje ve veÏcech technickeÂ zpuÊsobilosti silnicÏnõÂch vozidel k silnicÏnõÂmu provozu, s vyÂjimkou
schvalovaÂnõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti typu silnicÏnõÂho vozidla,
j) dohlõÂzÏõÂ na technickyÂ stav silnicÏnõÂch vozidel v silnicÏnõÂm provozu, vcÏetneÏ dodrzÏovaÂnõÂ povinnostõÂ
stanovenyÂch drzÏiteluÊm silnicÏnõÂch vozidel zvlaÂsÏtnõÂm zaÂkonem,4)
k) provaÂdõÂ zaÂpisy do technickeÂho pruÊkazu motoroveÂho nebo prÏõÂpojneÂho vozidla (daÂle jen ¹technickyÂ
pruÊkazª), poprÏõÂpadeÏ vydaÂvaÂ technickyÂ pruÊkaz
a vydaÂvaÂ osveÏdcÏenõÂ o technickeÂm pruÊkazu motoroveÂho vozidla nebo prÏõÂpojneÂho vozidla (daÂle jen
¹osveÏdcÏenõÂ o technickeÂm pruÊkazuª),
l) vydaÂvaÂ staÂtnõÂ poznaÂvacõÂ znacÏky k silnicÏnõÂm vozidluÊm, kteraÂ podle provaÂdeÏcõÂho prÏedpisu podleÂhajõÂ
evidenci,
m) vede evidence rÏidicÏuÊ, silnicÏnõÂch vozidel stanovenyÂch provaÂdeÏcõÂm prÏedpisem, dopravnõÂch nehod
a autosÏkol,
n) spolupuÊsobõÂ prÏi vyÂchoveÏ k dopravnõÂ kaÂzni.
(2) UÂkoly uvedeneÂ v odstavci 1 põÂsm. a), c), d), j)
a n) muÊzÏe plnit i jinyÂ uÂtvar policie nezÏ okresnõÂ dopravnõÂ inspektoraÂt, poprÏõÂpadeÏ i prÏõÂslusÏnõÂk policie
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(daÂle jen ¹policistaª), kteryÂ nenõÂ zarÏazen na okresnõÂm
dopravnõÂm inspektoraÂtu.
Ï idicÏi a drzÏiteleÂ motorovyÂch vozidel jsou po(3) R
vinni se na vyÂzvu dopravnõÂho inspektoraÂtu nebo jineÂho
uÂtvaru policie prÏõÂslusÏneÂho podle prÏedchozõÂho odstavce
dostavit ve stanoveneÂ lhuÊteÏ osobneÏ, poprÏõÂpadeÏ i s vozidlem k projednaÂnõÂ zaÂlezÏitosti ve veÏcech spadajõÂcõÂch do
jejich puÊsobnosti podle tohoto zaÂkona.
§6
(1) PrÏi dohledu na bezpecÏnost a plynulost silnicÏnõÂho provozu a prÏi jeho rÏõÂzenõÂ je policista ve sluzÏebnõÂm
stejnokroji opraÂvneÏn:
a) daÂvat pokyny k rÏõÂzenõÂ silnicÏnõÂho provozu,
b) zastavovat vozidla,
c) kontrolovat rÏidicÏskeÂ pruÊkazy, osveÏdcÏenõÂ pro ucÏitele, osveÏdcÏenõÂ o technickeÂm pruÊkazu, oznacÏenõÂ
vozidel stanoveneÂ zvlaÂsÏtnõÂm zaÂkonem5) a vybavenõÂ vozidel doklady stanovenyÂmi zvlaÂsÏtnõÂm zaÂkonem,5) ktereÂ se tyÂkajõÂ vozidla nebo jeho naÂkladu,
d) kontrolovat technickyÂ stav silnicÏnõÂch vozidel, jejich doplnÏkovou vyÂstroj a vybavenõÂ,6)
e) kontrolovat umõÂsteÏnõÂ a upevneÏnõÂ naÂkladu z hlediska bezpecÏnosti silnicÏnõÂho provozu,
f) vyzvat rÏidicÏe, aby se na mõÂsteÏ podrobil dechoveÂ
zkousÏce, poprÏõÂpadeÏ leÂkarÏskeÂmu vysÏetrÏenõÂ ke zjisÏteÏnõÂ, zda nenõÂ ovlivneÏn alkoholem nebo jinou naÂvykovou laÂtkou,7)
g) zabraÂnit v jõÂzdeÏ rÏidicÏi, pokud by pokracÏovaÂnõÂ
v jõÂzdeÏ znamenalo ohrozÏenõÂ bezpecÏnosti silnicÏnõÂho provozu nebo pokud lze mõÂt duÊvodneÏ za
to, zÏe vozidlo bylo odcizeno nebo nenõÂ zaevidovaÂno prÏedepsanyÂm zpuÊsobem nebo je v silnicÏnõÂm
provozu uzÏõÂvaÂno pod jinou nezÏ prÏideÏlenou staÂtnõÂ
poznaÂvacõÂ znacÏkou,
h) zadrzÏet rÏidicÏskyÂ pruÊkaz rÏidicÏi, lze-li duÊvodneÏ ocÏekaÂvat
1. ulozÏenõÂ trestu zaÂkazu cÏinnosti spocÏõÂvajõÂcõÂho
v zaÂkazu rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel podle
zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona8) nebo

) ZaÂkon CÏNR cÏ. 200/1990 Sb., o prÏestupcõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
) ZaÂkon cÏ. 38/1995 Sb., o technickyÂch podmõÂnkaÂch provozu silnicÏnõÂch vozidel na pozemnõÂch komunikacõÂch.

3
4
5

) NaprÏ. zaÂkon cÏ. 135/1961 Sb., o pozemnõÂch komunikacõÂch (silnicÏnõÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 111/1994
Sb., o silnicÏnõÂ dopraveÏ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 38/1995 Sb., a zaÂkon cÏ. 38/1995 Sb.
6
) § 100 azÏ 105 vyhlaÂsÏky Ministerstva dopravy cÏ. 102/1995 Sb., o schvalovaÂnõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti a technickyÂch podmõÂnkaÂch provozu silnicÏnõÂch vozidel na pozemnõÂch komunikacõÂch.
7
) § 6 zaÂkona CÏNR cÏ. 37/1989 Sb., o ochraneÏ prÏed alkoholismem a jinyÂmi toxikomaniemi.
8
) ZaÂkon cÏ. 140/1961 Sb., trestnõÂ zaÂkon, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
ZaÂkon CÏNR cÏ. 200/1990 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

2. odneÏtõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ okresnõÂm dopravnõÂm inspektoraÂtem pro ztraÂtu zdravotnõÂ nebo
odborneÂ zpuÊsobilosti nebo spolehlivosti k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel, nebo jde-li o prÏõÂpad
uvedenyÂ pod põÂsmenem g),
i) zadrzÏet osveÏdcÏenõÂ o technickeÂm pruÊkazu, lze-li
mõÂt duÊvodneÏ za to, zÏe vozidlo nesplnÏuje pozÏadavky stanoveneÂ praÂvnõÂmi prÏedpisy, nebo jde-li
o prÏõÂpad uvedenyÂ pod põÂsmenem g).
(2) PrÏi uÂcÏasti na silnicÏnõÂm provozu je kazÏdyÂ povinen uposlechnout vyÂzev a pokynuÊ policisty prÏi vyÂkonu
dohledu na bezpecÏnost a plynulost silnicÏnõÂho provozu.
UstanovenõÂ zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona7) nejsou tõÂmto zaÂkonem
dotcÏena.
§7
(1) PrÏi uÂcÏasti na silnicÏnõÂm provozu je kazÏdyÂ povinen
a) chovat se tak, aby zÏaÂdnyÂm zpuÊsobem neohrozÏoval
zÏivot, zdravõÂ nebo majetek jinyÂch osob ani svuÊj
vlastnõÂ; sveÂ chovaÂnõÂ je povinen prÏizpuÊsobit zejmeÂna stavebnõÂmu a dopravneÏ technickeÂmu stavu
pozemnõÂ komunikace,9) situaci v silnicÏnõÂm provozu a svyÂm schopnostem,
b) dbaÂt plynulosti silnicÏnõÂho provozu,
c) rÏõÂdit se pravidly silnicÏnõÂho provozu stanovenyÂmi
podle § 2 odst. 1 põÂsm. b) tohoto zaÂkona, dopravnõÂmi znacÏkami a dopravnõÂmi zarÏõÂzenõÂmi a pokyny
policistuÊ ve sluzÏebnõÂm stejnokroji, poprÏõÂpadeÏ pokyny osob, o nichzÏ to stanovõÂ zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon nebo
provaÂdeÏcõÂ prÏedpis.10)
(2) Osoba, kteraÂ by vzhledem k veÏku nebo ke
snõÂzÏenyÂm teÏlesnyÂm nebo dusÏevnõÂm schopnostem mohla ohrozit bezpecÏnost nebo plynulost silnicÏnõÂho provozu, se muÊzÏe uÂcÏastnit silnicÏnõÂho provozu pouze
tehdy, je-li vhodnyÂm zpuÊsobem postaraÂno o to, aby
k tomuto ohrozÏenõÂ nedosÏlo. ProvaÂdeÏcõÂ prÏedpis muÊzÏe
u neÏkteryÂch skupin uÂcÏastnõÂkuÊ silnicÏnõÂho provozu stanovit podmõÂnku dosazÏenõÂ urcÏiteÂho veÏku nebo konkretizovat pozÏadavky na zajisÏteÏnõÂ teÂto bezpecÏnosti.
§8
(1) V silnicÏnõÂm provozu se smõÂ uzÏõÂvat jen vozidlo,
ktereÂ splnÏuje podmõÂnky stanoveneÂ zvlaÂsÏtnõÂm zaÂkonem.4) NesplnÏuje-li vozidlo tyto podmõÂnky, nesmõÂ
jeho drzÏitel dovolit, aby ho bylo pouzÏito v silnicÏnõÂm
provozu.

9
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(2) Vozidlo vstupujõÂcõÂ do tuzemska nebo vystupujõÂcõÂ z tuzemska musõÂ byÂt oznacÏeno rozeznaÂvacõÂ
znacÏkou staÂtu, ve ktereÂm je evidovaÂno.
Ï idicÏ naÂkladnõÂho vozidla vstupujõÂcõÂho do tu(3) R
zemska nebo vystupujõÂcõÂho z tuzemska je povinen
podrobit vozidlo kontrole dodrzÏovaÂnõÂ stanovenyÂch
naÂpravovyÂch tlakuÊ u pohranicÏnõÂho celnõÂho uÂrÏadu.
(4) PohranicÏnõÂ celnõÂ uÂrÏad je opraÂvneÏn nepropustit
vozidlo uvedeneÂ v odstavci 3, jestlizÏe rÏidicÏ vozidlo
kontrole dodrzÏovaÂnõÂ stanovenyÂch naÂpravovyÂch tlakuÊ
nepodrobõÂ.
§9
(1) Vozidlo je opraÂvneÏna rÏõÂdit jen osoba, kteraÂ je
k rÏõÂzenõÂ dostatecÏneÏ teÏlesneÏ a dusÏevneÏ zpuÊsobilaÂ
a v potrÏebneÂm rozsahu ovlaÂdaÂ rÏõÂzenõÂ vozidla a prÏedpisy o silnicÏnõÂm provozu.
(2) MotoroveÂ vozidlo je opraÂvneÏna rÏõÂdit pouze
osoba, kteraÂ je drzÏitelem prÏõÂslusÏneÂho rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ. Bez rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ smõÂ rÏõÂdit motoroveÂ
vozidlo pouze osoba, kteraÂ se ucÏõÂ vozidlo rÏõÂdit nebo
sklaÂdaÂ zkousÏku z rÏõÂzenõÂ motoroveÂho vozidla, a to vzÏdy
pouze pod dohledem opraÂvneÏneÂho ucÏitele nebo rÏidicÏe
cvicÏitele individuaÂlnõÂho vyÂcviku.
(3) DrzÏitelem rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ muÊzÏe byÂt
pouze ten, kdo dosaÂhl stanoveneÂho veÏku, je zdravotneÏ
zpuÊsobilyÂ a spolehlivyÂ k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel,
podrobil se prÏedepsaneÂ vyÂuce a vyÂcviku, prokaÂzal
zkousÏkou odbornou zpuÊsobilost k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch
vozidel, poprÏõÂpadeÏ splnil dalsÏõÂ podmõÂnky stanoveneÂ
pro rÏõÂzenõÂ neÏkteryÂch skupin nebo druhuÊ motorovyÂch
vozidel.
(4) PodmõÂnky veÏku, zdravotnõÂ zpuÊsobilosti a spolehlivosti k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel, zpuÊsob provaÂdeÏnõÂ vyÂuky a vyÂcviku, rozsah potrÏebnyÂch odbornyÂch
znalostõÂ, zpuÊsob provaÂdeÏnõÂ zkousÏek z odborneÂ zpuÊsobilosti k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel, poprÏõÂpadeÏ dalsÏõÂ
podmõÂnky pro rÏõÂzenõÂ neÏkteryÂch skupin nebo druhuÊ
motorovyÂch vozidel stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ prÏedpis.
(5) OpraÂvneÏnõÂ k rÏõÂzenõÂ draÂzÏnõÂch vozidel, kteraÂ
jsou pouzÏõÂvaÂna v silnicÏnõÂm provozu, upravuje zvlaÂsÏtnõÂ
zaÂkon.11)
§ 10
(1) UzÏitõÂ dopravnõÂch znacÏek a dopravnõÂch zarÏõÂzenõÂ v hlavnõÂm meÏsteÏ Praze, BrneÏ, OstraveÏ a Plzni

) § 13 vyhlaÂsÏky FederaÂlnõÂho ministerstva dopravy cÏ. 35/1984 Sb., kterou se provaÂdõÂ zaÂkon o pozemnõÂch komunikacõÂch
(silnicÏnõÂ zaÂkon).
10
) NaprÏ. § 17b zaÂkona CÏNR cÏ. 553/1991 Sb., o obecnõÂ policii, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 153/1995 Sb., § 18 zaÂkona cÏ. 124/1992 Sb.,
o VojenskeÂ policii, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 39/1995 Sb., a § 37 zaÂkona CÏNR cÏ. 13/1993 Sb., celnõÂ zaÂkon.
11
) ZaÂkon cÏ. 266/1994 Sb., o draÂhaÂch.
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stanovõÂ silnicÏnõÂ spraÂvnõÂ orgaÂn se souhlasem prÏõÂslusÏneÂho
dopravnõÂho inspektoraÂtu.
(2) UzÏitõÂ dopravnõÂch znacÏek a dopravnõÂch zarÏõÂzenõÂ na uÂcÏelovyÂch komunikacõÂch stanovõÂ jejich vlastnõÂk se souhlasem prÏõÂslusÏneÂho dopravnõÂho inspektoraÂtu.
(3) UzÏitõÂ dopravnõÂch znacÏek stanovenyÂch provaÂdeÏcõÂm prÏedpisem stanovõÂ draÂzÏnõÂ spraÂvnõÂ uÂrÏad11) po
projednaÂnõÂ s prÏõÂslusÏnyÂm dopravnõÂm inspektoraÂtem.
§ 11
(1) Z duÊvoduÊ zvlaÂsÏtnõÂho zrÏetele hodnyÂch lze povolit vyÂjimky z pravidel silnicÏnõÂho provozu tyÂkajõÂcõÂ se
zaÂkladnõÂch povinnostõÂ neÏkteryÂch rÏidicÏuÊ a spolujezdcuÊ,
rychlosti jõÂzdy, omezenõÂ jõÂzdy neÏkteryÂch druhuÊ vozidel, prÏepravy osob, zvlaÂsÏtnõÂch ustanovenõÂ o provozu na
daÂlnici a silnici pro motorovaÂ vozidla a mõÂstnõÂ uÂpravy
silnicÏnõÂho provozu. VyÂjimky povoluje v raÂmci sveÂ puÊsobnosti prÏõÂslusÏnyÂ dopravnõÂ inspektoraÂt a vyÂjimky
prÏesahujõÂcõÂ puÊsobnost dopravnõÂch inspektoraÂtuÊ povoluje ministerstvo. VyÂjimky z mõÂstnõÂ uÂpravy silnicÏnõÂho
provozu povoluje orgaÂn, kteryÂ tuto uÂpravu stanovil
(§ 5 a 10).
(2) JineÂ vyÂjimky z pravidel silnicÏnõÂho provozu
muÊzÏe povolit pouze ministerstvo, a to jen v mimorÏaÂdnyÂch a zcela nezbytnyÂch prÏõÂpadech a za prÏedpokladu,
zÏe tõÂm nebude ohrozÏena bezpecÏnost silnicÏnõÂho provozu.
(3) VyÂjimku z pravidel silnicÏnõÂho provozu, ktereÂ
je v silnicÏnõÂm provozu okamzÏiteÏ trÏeba, muÊzÏe povolit
takeÂ policista na mõÂsteÏ sameÂm za prÏedpokladu, zÏe tõÂm
nebude ohrozÏena bezpecÏnost silnicÏnõÂho provozu.
(4) Z duÊvoduÊ zvlaÂsÏtnõÂho zrÏetele hodnyÂch muÊzÏe
ministerstvo povolit vyÂjimky z veÏku a deÂlky pozÏadovaneÂ praxe stanovenyÂch pro udeÏlenõÂ rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ a z prÏihlasÏovaÂnõÂ a oznacÏovaÂnõÂ vozidel staÂtnõÂ poznaÂvacõÂ znacÏkou.
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§ 13
(1) Dohled nad vyÂcvikem a zdokonalovaÂnõÂm odborneÂ zpuÊsobilosti rÏidicÏuÊ vojenskyÂch vozidel, vedenõÂ
evidence vojenskyÂch vozidel a schvalovaÂnõÂ jejich technickeÂ zpuÊsobilosti upravuje zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon.12) UÂpravu
vyÂuky a vyÂcviku vojaÂkuÊ v cÏinneÂ sluzÏbeÏ k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel, zdokonalovaÂnõÂ jejich odborneÂ zpuÊsobilosti a evidence rÏidicÏuÊ, kterÏõÂ jsou vojaÂky v cÏinneÂ
sluzÏbeÏ, stanovõÂ Ministerstvo obrany v dohodeÏ s ministerstvem a Ministerstvem dopravy a spojuÊ.
(2) VyÂcvik a zdokonalovaÂnõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti
rÏidicÏuÊ sluzÏebnõÂch vozidel BezpecÏnostnõÂ informacÏnõÂ
sluzÏby, vedenõÂ jejich evidencõÂ a schvalovaÂnõÂ technickeÂ
zpuÊsobilosti sluzÏebnõÂch vozidel BezpecÏnostnõÂ informacÏnõÂ sluzÏby upravuje zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon.13)
(3) UÂpravu tyÂkajõÂcõÂ se evidence vozidel policie
a ministerstva a zdokonalovaÂnõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti
rÏidicÏuÊ sluzÏebnõÂch vozidel policie a ministerstva stanovõÂ ministerstvo.

§ 14
(1) Osoba odpoveÏdnaÂ za sÏkodu zpuÊsobenou provozem motoroveÂho vozidla je pro prÏõÂpad sveÂ odpoveÏdnosti podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona14) pojisÏteÏna v rozsahu
a za podmõÂnek stanovenyÂch zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy.15)
(2) Ministerstvo financõÂ rÏõÂdõÂ a kontroluje provaÂdeÏnõÂ zaÂkonneÂho pojisÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti za sÏkodu zpuÊsobenou provozem motoroveÂho vozidla.

§ 15
ZrusÏujõÂ se

(5) PovolenyÂch vyÂjimek se smõÂ uzÏõÂvat jen v mõÂrÏe
nezbytneÏ nutneÂ, zejmeÂna s ohledem na bezpecÏnost
a plynulost silnicÏnõÂho provozu.

1. vlaÂdnõÂ narÏõÂzenõÂ cÏ. 54/1953 Sb., o provozu na silnicõÂch, ve zneÏnõÂ zaÂkonneÂho opatrÏenõÂ PrÏedsednictva
NaÂrodnõÂho shromaÂzÏdeÏnõÂ cÏ. 13/1956 Sb. a zaÂkona
cÏ. 60/1961 Sb.,

§ 12

2. § 2 azÏ 6 a § 113 vyhlaÂsÏky Ministerstva vnitra cÏ. 145/
Â . l., o provozu na silnicõÂch, ve zneÏnõÂ vy/1956 U
hlaÂsÏky Ministerstva vnitra cÏ. 87/1964 Sb.,

Ministerstvo dopravy a spojuÊ stanovõÂ vyhlaÂsÏkou
podrobnosti o vyÂuce a vyÂcviku a o zdokonalovaÂnõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti k rÏõÂzenõÂ silnicÏnõÂch motorovyÂch vozidel.

12

)
)
14
)
15
)
13

3. § 1 a 19 vyhlaÂsÏky Ministerstva vnitra cÏ. 87/1964
Sb., o rÏidicÏskyÂch pruÊkazech,

ZaÂkon cÏ. 124/1992 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 39/1995 Sb.
ZaÂkon cÏ. 154/1994 Sb., o BezpecÏnostnõÂ informacÏnõÂ sluzÏbeÏ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 160/1995 Sb.
§ 427 azÏ 431 zaÂkona cÏ. 40/1964 Sb., obcÏanskyÂ zaÂkonõÂk, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 509/1991 Sb.
§ 26 odst. 1 zaÂkona CÏNR cÏ. 185/1991 Sb., o pojisÏt'ovnictvõÂ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 320/1993 Sb.
VyhlaÂsÏka Ministerstva financõÂ CÏR cÏ. 492/1991 Sb., kterou se stanovõÂ rozsah a podmõÂnky zaÂkonneÂho pojisÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti
za sÏkodu zpuÊsobenou provozem motoroveÂho vozidla, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

Strana 46

CÏaÂstka 3

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 12 / 1997

4. § 3, 4 a § 68 odst. 1 azÏ 4 vyhlaÂsÏky FederaÂlnõÂho
ministerstva vnitra cÏ. 99/1989 Sb., o pravidlech
provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch (pravidla
silnicÏnõÂho provozu).

§ 16
nõÂ.

Zeman v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem vyhlaÂsÏe-
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13
Â K ON
ZA
ze dne 23. ledna 1997
o pozemnõÂch komunikacõÂch
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:

urcÏenõÂ pozemnõÂ komunikace, rozhodne prÏõÂslusÏnyÂ silnicÏnõÂ spraÂvnõÂ uÂrÏad o zmeÏneÏ kategorie.

Â S T PRVN IÂ
CÏ A

(3) V prÏõÂpadeÏ, kdy zmeÏna kategorie pozemnõÂ komunikace vyzÏaduje zmeÏnu vlastnickyÂch vztahuÊ k pozemnõÂ komunikaci, muÊzÏe prÏõÂslusÏnyÂ silnicÏnõÂ spraÂvnõÂ uÂrÏad
vydat rozhodnutõÂ o zmeÏneÏ kategorie pouze na zaÂkladeÏ
smlouvy o budoucõÂ smlouveÏ o prÏevodu vlastnickeÂho
praÂva k dotcÏeneÂ pozemnõÂ komunikaci uzavrÏeneÂ mezi
staÂvajõÂcõÂm vlastnõÂkem a budoucõÂm vlastnõÂkem. Do
doby prÏevodu vlastnickeÂho praÂva k dotcÏeneÂ pozemnõÂ
komunikaci vykonaÂvaÂ vsÏechna praÂva a povinnosti
k teÂto pozemnõÂ komunikaci jejõÂ dosavadnõÂ vlastnõÂk.

Â KLADNIÂ USTANOVENIÂ
ZA
§1
PrÏedmeÏt uÂpravy
ZaÂkon upravuje kategorizaci pozemnõÂch komunikacõÂ, jejich stavbu, podmõÂnky uzÏõÂvaÂnõÂ a jejich ochranu,
praÂva a povinnosti vlastnõÂkuÊ pozemnõÂch komunikacõÂ
a jejich uzÏivateluÊ a vyÂkon staÂtnõÂ spraÂvy ve veÏcech pozemnõÂch komunikacõÂ prÏõÂslusÏnyÂmi silnicÏnõÂmi spraÂvnõÂmi
uÂrÏady.
§2
PozemnõÂ komunikace a jejich rozdeÏlenõÂ
(1) PozemnõÂ komunikace je dopravnõÂ cesta urcÏenaÂ
k uzÏitõÂ silnicÏnõÂmi a jinyÂmi vozidly1) a chodci, vcÏetneÏ
pevnyÂch zarÏõÂzenõÂ nutnyÂch pro zajisÏteÏnõÂ tohoto uzÏitõÂ
a jeho bezpecÏnosti.
rie:
a)
b)
c)
d)

(2) PozemnõÂ komunikace se deÏlõÂ na tyto kategodaÂlnice,
silnice,
mõÂstnõÂ komunikace,
uÂcÏelovaÂ komunikace.

§4
DaÂlnice
(1) DaÂlnice je pozemnõÂ komunikace urcÏenaÂ pro
rychlou daÂlkovou a mezistaÂtnõÂ dopravu silnicÏnõÂmi motorovyÂmi vozidly, kteraÂ je budovaÂna bez uÂrovnÏovyÂch
krÏõÂzÏenõÂ, s oddeÏlenyÂmi mõÂsty napojenõÂ pro vjezd a vyÂjezd a kteraÂ maÂ smeÏroveÏ oddeÏleneÂ jõÂzdnõÂ paÂsy.
(2) DaÂlnice je prÏõÂstupnaÂ pouze silnicÏnõÂm motorovyÂm vozidluÊm, jejichzÏ nejvysÏsÏõÂ povolenaÂ rychlost nenõÂ
nizÏsÏõÂ, nezÏ stanovõÂ zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpis.2)
§5
Silnice

Z arÏ a zov aÂ n õÂ poze m nõÂ c h kom uni kac õÂ
do j e dn ot l i vyÂ c h kat e gor i õÂ a t rÏ õÂ d
a j e j ic h zmeÏ ny

(1) Silnice je verÏejneÏ prÏõÂstupnaÂ pozemnõÂ komunikace urcÏenaÂ k uzÏitõÂ silnicÏnõÂmi a jinyÂmi vozidly a chodci.
Silnice tvorÏõÂ silnicÏnõÂ sõÂt'.

(1) O zarÏazenõÂ pozemnõÂ komunikace do kategorie
daÂlnice, silnice nebo mõÂstnõÂ komunikace rozhoduje
prÏõÂslusÏnyÂ silnicÏnõÂ spraÂvnõÂ uÂrÏad na zaÂkladeÏ jejõÂho
urcÏenõÂ, dopravnõÂho vyÂznamu a stavebneÏ technickeÂho
vybavenõÂ.

(2) Silnice se podle sveÂho urcÏenõÂ a dopravnõÂho
vyÂznamu rozdeÏlujõÂ do teÏchto trÏõÂd:
a) silnice I. trÏõÂdy, kteraÂ je urcÏena zejmeÂna pro daÂlkovou a mezistaÂtnõÂ dopravu,
b) silnice II. trÏõÂdy, kteraÂ je urcÏena pro dopravu mezi
okresy,
c) silnice III. trÏõÂdy, kteraÂ je urcÏena k vzaÂjemneÂmu
spojenõÂ obcõÂ nebo jejich napojenõÂ na ostatnõÂ pozemnõÂ komunikace.

(2) Dojde-li ke zmeÏneÏ dopravnõÂho vyÂznamu nebo

(3) Silnice I. trÏõÂdy vystaveÏnaÂ jako rychlostnõÂ sil-

§3

1

) § 1 odst. 1 zaÂkona cÏ. 38/1995 Sb., o technickyÂch podmõÂnkaÂch provozu silnicÏnõÂch vozidel na pozemnõÂch komunikacõÂch.
§ 1 zaÂkona cÏ. 266/1994 Sb., o draÂhaÂch.
2
) ZaÂkon cÏ. 12/1997 Sb., o bezpecÏnosti a plynulosti provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch.
VyhlaÂsÏka FederaÂlnõÂho ministerstva vnitra cÏ. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch (pravidla
silnicÏnõÂho provozu), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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nice je urcÏena pro rychlou dopravu a je prÏõÂstupnaÂ
pouze silnicÏnõÂm motorovyÂm vozidluÊm, jejichzÏ nejvysÏsÏõÂ povolenaÂ rychlost nenõÂ nizÏsÏõÂ, nezÏ stanovõÂ zvlaÂsÏtnõÂ
prÏedpis.2) RychlostnõÂ silnice maÂ obdobneÂ stavebneÏ
technickeÂ vybavenõÂ jako daÂlnice.

pozemnõÂ komunikace jde o uzavrÏenyÂ prostor nebo
objekt, rozhoduje prÏõÂslusÏnyÂ silnicÏnõÂ spraÂvnõÂ uÂrÏad.

§6
MõÂstnõÂ komunikace

(1) DaÂlnice a silnice mohou veÂst uÂzemõÂm zastaveÏnyÂm nebo zastavitelnyÂm (daÂle jen ¹pruÊjezdnõÂ uÂsek
daÂlniceª nebo ¹pruÊjezdnõÂ uÂsek silniceª), pokud se tõÂm
prÏevaÂdõÂ prÏevaÂzÏneÏ pruÊjezdnaÂ doprava tõÂmto uÂzemõÂm.

(1) MõÂstnõÂ komunikace je verÏejneÏ prÏõÂstupnaÂ pozemnõÂ komunikace, kteraÂ slouzÏõÂ prÏevaÂzÏneÏ mõÂstnõÂ dopraveÏ na uÂzemõÂ obce.
(2) MõÂstnõÂ komunikace muÊzÏe byÂt vystaveÏna jako
rychlostnõÂ mõÂstnõÂ komunikace, kteraÂ je urcÏena pro
rychlou dopravu a prÏõÂstupnaÂ pouze silnicÏnõÂm motorovyÂm vozidluÊm, jejichzÏ nejvysÏsÏõÂ povolenaÂ rychlost nenõÂ
nizÏsÏõÂ, nezÏ stanovõÂ zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpis.2) RychlostnõÂ mõÂstnõÂ
komunikace maÂ obdobneÂ stavebneÏ technickeÂ vybavenõÂ
jako daÂlnice.
(3) MõÂstnõÂ komunikace se rozdeÏlujõÂ podle dopravnõÂho vyÂznamu, urcÏenõÂ a stavebneÏ technickeÂho vybavenõÂ
do teÏchto trÏõÂd:
a) mõÂstnõÂ komunikace I. trÏõÂdy, kterou je zejmeÂna
rychlostnõÂ mõÂstnõÂ komunikace,
b) mõÂstnõÂ komunikace II. trÏõÂdy, kterou je dopravneÏ
vyÂznamnaÂ sbeÏrnaÂ komunikace s omezenõÂm prÏõÂmeÂho prÏipojenõÂ sousednõÂch nemovitostõÂ,
c) mõÂstnõÂ komunikace III. trÏõÂdy, kterou je obsluzÏnaÂ
komunikace,
d) mõÂstnõÂ komunikace IV. trÏõÂdy, kterou je komunikace neprÏõÂstupnaÂ provozu silnicÏnõÂch motorovyÂch
vozidel nebo na ktereÂ je umozÏneÏn smõÂsÏenyÂ provoz.
(4) ProvaÂdeÏcõÂ prÏedpis blõÂzÏe vymezõÂ znaky pro
rozdeÏlenõÂ mõÂstnõÂch komunikacõÂ do jednotlivyÂch trÏõÂd.
§7
UÂcÏelovaÂ komunikace
(1) UÂcÏelovaÂ komunikace je pozemnõÂ komunikace,
kteraÂ slouzÏõÂ ke spojenõÂ jednotlivyÂch nemovitostõÂ pro
potrÏeby vlastnõÂkuÊ teÏchto nemovitostõÂ nebo ke spojenõÂ
teÏchto nemovitostõÂ s ostatnõÂmi pozemnõÂmi komunikacemi nebo k obhospodarÏovaÂnõÂ zemeÏdeÏlskyÂch a lesnõÂch
pozemkuÊ. PrÏõÂslusÏnyÂ silnicÏnõÂ spraÂvnõÂ uÂrÏad muÊzÏe na naÂvrh vlastnõÂka uÂcÏeloveÂ komunikace a po projednaÂnõÂ
s prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem Policie CÏeskeÂ republiky upravit
nebo omezit verÏejnyÂ prÏõÂstup na uÂcÏelovou komunikaci,
pokud je to nezbytneÏ nutneÂ k ochraneÏ opraÂvneÏnyÂch
zaÂjmuÊ tohoto vlastnõÂka.
(2) UÂcÏelovou komunikacõÂ je i pozemnõÂ komunikace v uzavrÏeneÂm prostoru nebo objektu, kteraÂ slouzÏõÂ
potrÏebeÏ vlastnõÂka nebo provozovatele uzavrÏeneÂho
prostoru nebo objektu. Tato uÂcÏelovaÂ komunikace nenõÂ
prÏõÂstupnaÂ verÏejneÏ, ale v rozsahu a zpuÊsobem, kteryÂ
stanovõÂ vlastnõÂk nebo provozovatel uzavrÏeneÂho prostoru nebo objektu. V pochybnostech, zda z hlediska

§8
PruÊjezdnõÂ uÂsek daÂlnice a silnice

(2) NenõÂ-li hranice uÂzemõÂ zastaveÏneÂho nebo zastavitelneÂho obsazÏena ve schvaÂleneÂ uÂzemneÏ plaÂnovacõÂ
dokumentaci, urcÏõÂ hranici souvisleÂho zastaveÏnõÂ pro
uÂcÏely vymezenõÂ deÂlky pruÊjezdnõÂho uÂseku daÂlnice nebo
pruÊjezdnõÂho uÂseku silnice podle stavebneÏ technickyÂch
podmõÂnek uÂzemõÂ prÏõÂslusÏnyÂ stavebnõÂ uÂrÏad na naÂvrh prÏõÂslusÏneÂho silnicÏnõÂho spraÂvnõÂho uÂrÏadu a po prÏedchozõÂm
projednaÂnõÂ s obcõÂ, o jejõÂzÏ uÂzemõÂ jde.
(3) ProvaÂdeÏcõÂ prÏedpis stanovõÂ stavebneÏ technickeÂ
podmõÂnky pro urcÏovaÂnõÂ hranic pruÊjezdnõÂho uÂseku podle prÏedchozõÂho odstavce.
§9
VlastnictvõÂ pozemnõÂch komunikacõÂ
(1) VlastnõÂkem daÂlnic a silnic je staÂt. VlastnõÂkem
mõÂstnõÂch komunikacõÂ je obec, na jejõÂmzÏ uÂzemõÂ se mõÂstnõÂ
komunikace nachaÂzejõÂ. VlastnõÂkem uÂcÏelovyÂch komunikacõÂ je praÂvnickaÂ nebo fyzickaÂ osoba.
(2) VlastnickeÂ praÂvo staÂtu k daÂlnicõÂm a silnicõÂm
vykonaÂvaÂ Ministerstvo dopravy a spojuÊ.
(3) Ministerstvo dopravy a spojuÊ nebo obec muÊzÏe
poveÏrÏit vyÂkonem vlastnickyÂch praÂv praÂvnickou nebo fyzickou osobu (daÂle jen ¹spraÂvce pozemnõÂ komunikaceª).
(4) ProvaÂdeÏcõÂ prÏedpis vymezõÂ podrobnosti k peÂcÏi
vlastnõÂka pozemnõÂ komunikace o daÂlnici, silnici a mõÂstnõÂ
komunikaci a o jejich evidenci.
§ 10
PrÏipojovaÂnõÂ pozemnõÂch komunikacõÂ
(1) PozemnõÂ komunikace lze navzaÂjem prÏipojovat
zrÏizovaÂnõÂm krÏizÏovatek nebo prÏipojovat na neÏ sousednõÂ
nemovitosti zrÏõÂzenõÂm sjezduÊ nebo naÂjezduÊ. PrÏõÂmeÂ prÏipojenõÂ sousednõÂ nemovitosti na pozemnõÂ komunikaci
nenõÂ uÂcÏelovou komunikacõÂ.
(2) VeÏtve mimouÂrovnÏovyÂch krÏizÏovatek a kruhoveÂ
krÏizÏovatky jsou prÏirÏazeny k pozemnõÂ komunikaci vysÏsÏõÂ
kategorie nebo trÏõÂdy, veÏtve uÂrovnÏovyÂch krÏizÏovatek jsou
prÏirÏazeny k pozemnõÂ komunikaci nizÏsÏõÂ kategorie nebo
trÏõÂdy.
(3) Na daÂlnici a na rychlostnõÂ silnici muÊzÏe byÂt
prÏõÂmo prÏipojena z odpocÏõÂvky jen stavba, kteraÂ svyÂm
uÂcÏelem slouzÏõÂ vyÂlucÏneÏ uzÏivateluÊm teÏchto pozemnõÂch
komunikacõÂ (naprÏ. cÏerpacõÂ stanice pohonnyÂch hmot,
motorest, motel, autoservis).
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(4) PrÏõÂslusÏnyÂ silnicÏnõÂ spraÂvnõÂ uÂrÏad si prÏed vydaÂnõÂm povolenõÂ
a) o prÏipojenõÂ daÂlnice, silnice nebo mõÂstnõÂ komunikace k jineÂ pozemnõÂ komunikaci, o uÂpraveÏ takoveÂho prÏipojenõÂ nebo o jeho zrusÏenõÂ vyzÏaÂdaÂ prÏedchozõÂ souhlas vlastnõÂka pozemnõÂ komunikace vysÏsÏõÂ kategorie nebo trÏõÂdy,
b) o prÏipojenõÂ sousednõÂ nemovitosti k daÂlnici, silnici
nebo k mõÂstnõÂ komunikaci, o uÂpraveÏ takoveÂho
prÏipojenõÂ nebo o jeho zrusÏenõÂ vyzÏaÂdaÂ prÏedchozõÂ
souhlas vlastnõÂka dotcÏeneÂ pozemnõÂ komunikace,
a jednaÂ-li se o daÂlnici nebo rychlostnõÂ silnici teÂzÏ prÏedchozõÂ souhlas Ministerstva vnitra, v ostatnõÂch prÏõÂpadech prÏedchozõÂ souhlas prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu Policie
CÏeskeÂ republiky.
(5) ProvaÂdeÏcõÂ prÏedpis upravõÂ technickeÂ podmõÂnky
pro prÏipojovaÂnõÂ pozemnõÂch komunikacõÂ navzaÂjem
a podmõÂnky pro prÏipojovaÂnõÂ sousednõÂ nemovitosti na
daÂlnici, silnici a mõÂstnõÂ komunikaci.
Â ST D RU HA
Â
CÏ A
Â STI
SILNICÏNIÂ POZEMEK, SOUCÏA
Â LNIC, SILNIC
Ï IÂSLUSÏENSTVIÂ DA
A PR
A MIÂSTNIÂCH KOMUNIKACIÂ
§ 11
SilnicÏnõÂ pozemek
(1) SilnicÏnõÂ pozemek tvorÏõÂ teÏleso daÂlnice, silnice
a mõÂstnõÂ komunikace a silnicÏnõÂ pomocnyÂ pozemek.
(2) TeÏleso daÂlnice nebo teÏleso silnice a mõÂstnõÂ komunikace mimo uÂzemõÂ zastaveÏneÂ nebo zastavitelneÂ je
ohranicÏeno spodnõÂm okrajem a vneÏjsÏõÂmi okraji stavby
pozemnõÂ komunikace, kteryÂmi jsou vneÏjsÏõÂ okraje zaoblenyÂch hran zaÂrÏezuÊ cÏi zaoblenyÂch pat naÂspuÊ, vneÏjsÏõÂ
hrany silnicÏnõÂch nebo zaÂchytnyÂch prÏõÂkopuÊ nebo rigoluÊ
nebo vneÏjsÏõÂ hrany pat opeÏrnyÂch zdõÂ, tarasuÊ, koruny
obkladnõÂch nebo zaÂrubnõÂch zdõÂ nebo zaÂrÏezuÊ nad teÏmito zdmi.
(3) TeÏleso pruÊjezdnõÂho uÂseku silnice je ohranicÏeno
sÏõÂrÏkou vozovky s krajnicemi mezi zvyÂsÏenyÂmi obrubami chodnõÂkuÊ, zelenyÂch paÂsuÊ nebo obdobnyÂch
ploch. Na naÂmeÏstõÂch a podobnyÂch prostranstvõÂch je
sÏõÂrÏkou pruÊjezdnõÂho uÂseku sÏõÂrÏka pruhu odlisÏeneÂho od
okolnõÂho povrchu druhem nebo materiaÂlem vozovky
nebo plochyÂmi rigoly, a nenõÂ-li ani jich, sÏõÂrÏka pruhu
odpovõÂdajõÂcõÂ sÏõÂrÏce vozovky s krajnicemi navazujõÂcõÂch
uÂsekuÊ silnice. V ostatnõÂch prÏõÂpadech je sÏõÂrÏka pruÊjezdnõÂho uÂseku daÂlnice nebo pruÊjezdnõÂho uÂseku silnice
ohranicÏena obdobneÏ jako v odstavci 2.
(4) SÏõÂrÏka pruÊjezdnõÂho uÂseku daÂlnice nebo pruÊjezdnõÂho uÂseku silnice celnisÏteÏm na hranicÏnõÂm prÏechodu odpovõÂdaÂ sÏõÂrÏce vozovky s krajnicemi navazujõÂcõÂch uÂsekuÊ daÂlnice nebo silnice.
(5) SilnicÏnõÂ pomocnyÂ pozemek je pruh pozemku
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prÏilehleÂho po obou stranaÂch k teÏlesu daÂlnice, silnice
nebo mõÂstnõÂ komunikace mimo souvisle zastaveÏneÂ
uÂzemõÂ obcõÂ, kteryÂ slouzÏõÂ uÂcÏeluÊm ochrany a uÂdrzÏby
daÂlnice, silnice nebo mõÂstnõÂ komunikace, pokud tyto
pozemky jsou ve vlastnictvõÂ vlastnõÂka daÂlnice, silnice
nebo mõÂstnõÂ komunikace.
SoucÏaÂsti a prÏõÂslusÏenstvõÂ
§ 12
(1) SoucÏaÂstmi daÂlnice, silnice a mõÂstnõÂ komunikace jsou
a) vsÏechny konstrukcÏnõÂ vrstvy vozovek a krajnic,
odpocÏõÂvky, prÏidruzÏeneÂ a prÏõÂdatneÂ pruhy, vcÏetneÏ
zastaÂvkovyÂch pruhuÊ linkoveÂ osobnõÂ dopravy,
b) mostnõÂ objekty (nadjezdy), po nichzÏ je komunikace vedena, vcÏetneÏ chodnõÂkuÊ, reviznõÂch zarÏõÂzenõÂ,
ochrannyÂch sÏtõÂtuÊ a sõÂtõÂ na nich, strojnõÂ vybavenõÂ
sklopnyÂch mostuÊ, ledolamy, propustky, laÂvky
pro chodce nebo cyklisty,
c) tunely, galeÂrie, opeÏrneÂ, zaÂrubnõÂ, obkladnõÂ a parapetnõÂ zdi, tarasy, naÂsypy a svahy, deÏlicõÂ paÂsy, prÏõÂkopy a ostatnõÂ povrchovaÂ odvodnÏovacõÂ zarÏõÂzenõÂ,
silnicÏnõÂ pomocneÂ pozemky,
d) zaÂbradlõÂ, odraznõÂky, svodidla, pruzÏidla, smeÏroveÂ
sloupky, dopravnõÂ knoflõÂky, stanicÏnõÂky, meznõÂky,
vodorovnaÂ dopravnõÂ znacÏenõÂ, dopravnõÂ ostruÊvky,
odrazneÂ a vodicõÂ prouzÏky a zpomalovacõÂ prahy,
e) uÂnikoveÂ zoÂny, protihlukoveÂ steÏny a protihlukoveÂ
valy, pokud jsou umõÂsteÏny na silnicÏnõÂm pozemku.
(2) JestlizÏe je konstrukce vozovky ulozÏena prÏõÂmo
na konstrukci jineÂ stavby (vodnõÂho dõÂla, metra, haly,
garaÂzÏõÂ), patrÏõÂ mezi soucÏaÂsti pouze tato vozovka.
(3) Kanalizace, vcÏetneÏ uÂprav k odvaÂdeÏnõÂ vody,
lapoluÊ a sedimentacÏnõÂch naÂdrzÏõÂ, je soucÏaÂstõÂ daÂlnice,
silnice nebo mõÂstnõÂ komunikace jen tehdy, slouzÏõÂ-li
vyÂlucÏneÏ k odvaÂdeÏnõÂ povrchovyÂch vod z teÂto komunikace. V ostatnõÂch prÏõÂpadech je soucÏaÂstõÂ pouze desÏt'ovaÂ
vpust' s sÏachtou a prÏõÂpojkou do kanalizacÏnõÂho rÏaÂdu.
(4) Pokud nejsou samostatnyÂmi mõÂstnõÂmi komunikacemi, jsou soucÏaÂstmi mõÂstnõÂch komunikacõÂ teÂzÏ prÏilehleÂ chodnõÂky, chodnõÂky pod podloubõÂmi, verÏejnaÂ parkovisÏteÏ a obratisÏteÏ, podchody a zarÏõÂzenõÂ pro zajisÏteÏnõÂ
a zabezpecÏenõÂ prÏechoduÊ pro chodce.
(5) OdpocÏõÂvka je stavebneÏ a provozneÏ vymezenaÂ
plocha daÂlnice, silnice nebo mõÂstnõÂ komunikace urcÏenaÂ
k bezuÂplatneÂmu staÂnõÂ silnicÏnõÂho motoroveÂho vozidla
na dobu potrÏebnou pro zajisÏteÏnõÂ bezpecÏnosti a plynulosti silnicÏnõÂho provozu a k odpocÏinku uzÏivateluÊ, poprÏõÂpadeÏ k jejich obcÏerstvenõÂ a k doplneÏnõÂ pohonnyÂch
hmot.
(6) VerÏejneÂ parkovisÏteÏ je stavebneÏ a provozneÏ vymezenaÂ plocha mõÂstnõÂ nebo uÂcÏeloveÂ komunikace anebo
samostatnaÂ mõÂstnõÂ nebo uÂcÏelovaÂ komunikace urcÏenaÂ ke
staÂnõÂ silnicÏnõÂho motoroveÂho vozidla.

(7) JõÂzdnõÂ pruh nebo paÂs pro cyklisty je soucÏaÂstõÂ teÂ
pozemnõÂ komunikace, na jejõÂmzÏ teÏlese je umõÂsteÏn.
SamostatnaÂ stezka pro cyklisty je podle sveÂ povahy
a umõÂsteÏnõÂ bud' mõÂstnõÂ komunikacõÂ IV. trÏõÂdy, nebo uÂcÏelovou komunikacõÂ.
§ 13
PrÏõÂslusÏenstvõÂm daÂlnice, silnice a mõÂstnõÂ komunikace jsou
a) svisleÂ dopravnõÂ znacÏky a dopravnõÂ zarÏõÂzenõÂ,2)
b) hlaÂsicÏe naÂledõÂ, hlaÂsky a jinaÂ zarÏõÂzenõÂ pro provoznõÂ
informace,
c) verÏejneÂ osveÏtlenõÂ, sveÏtelnaÂ signalizacÏnõÂ zarÏõÂzenõÂ
slouzÏõÂcõÂ k rÏõÂzenõÂ provozu,
d) silnicÏnõÂ vegetace, zaÂsneÏzÏky, zaÂsobnõÂky a sklaÂdky
uÂdrzÏbovyÂch hmot,
e) objekty a prostranstvõÂ bezprostrÏedneÏ slouzÏõÂcõÂ vyÂkonu uÂdrzÏby daÂlnice, silnice nebo mõÂstnõÂ komunikace (cestmistrovstvõÂ) a jejich napojenõÂ na prÏõÂslusÏnou pozemnõÂ komunikaci,
f) zarÏõÂzenõÂ zabranÏujõÂcõÂ vniknutõÂ volneÏ zÏijõÂcõÂch zÏivocÏichuÊ (naprÏ. ploty, prÏechodoveÂ muÊstky, tunely),
g) zarÏõÂzenõÂ pro placenõÂ ceny za uzÏõÂvaÂnõÂ vymezeneÂho
uÂseku mõÂstnõÂ komunikace.
§ 14
(1) O soucÏaÂstech a prÏõÂslusÏenstvõÂ pruÊjezdnõÂho
uÂseku daÂlnice a pruÊjezdnõÂho uÂseku silnice platõÂ ustanovenõÂ § 12 a 13 s teÏmito odchylkami:
a) zaÂbradlõÂ a obdobnaÂ zarÏõÂzenõÂ jsou soucÏaÂstmi pouze
na mostnõÂch objektech a na zdech,
b) soucÏaÂstmi ani prÏõÂslusÏenstvõÂm nejsou zaÂbradlõÂ, rÏeteÏzy a jinaÂ zarÏõÂzenõÂ pro zajisÏteÏnõÂ a zabezpecÏenõÂ
prÏechoduÊ pro chodce, verÏejneÂ osveÏtlenõÂ, sveÏtelnaÂ
signalizacÏnõÂ zarÏõÂzenõÂ slouzÏõÂcõÂ k rÏõÂzenõÂ provozu,
silnicÏnõÂ vegetace.
(2) SoucÏaÂstmi ani prÏõÂslusÏenstvõÂm daÂlnice, silnice
a mõÂstnõÂ komunikace nejsou
a) sjezdy nebo naÂjezdy na sousednõÂ nemovitosti,
hraÂze vodnõÂch naÂdrzÏõÂ a rybnõÂkuÊ, brÏehy vodnõÂch
tokuÊ, po nichzÏ komunikace probõÂhaÂ pod uÂrovnõÂ
brÏehoveÂ cÏaÂry, naÂbrÏezÏnõÂ zdi vybudovaneÂ k regulaci
vodnõÂho toku, vodohospodaÂrÏskeÂ objekty pod
mosty, zarÏõÂzenõÂ melioracÏnõÂch uÂprav (propusti,
podchody),
b) naÂstupnõÂ ostruÊvky, oznacÏnõÂky zastaÂvek a cÏekaÂrny
linkoveÂ osobnõÂ dopravy a hromadneÂ verÏejneÂ do-
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pravy, trolejovaÂ vedenõÂ a jejich sloupy, provoznõÂ
a technickaÂ policejnõÂ zarÏõÂzenõÂ,
c) uÂrovnÏoveÂ prÏejezdy drah bez zaÂvor do vzdaÂlenosti
2,5 m od osy krajnõÂ koleje a uÂrovnÏoveÂ prÏejezdy
drah se zaÂvorami ve vzdaÂlenosti mezi zaÂvorami,
zarÏõÂzenõÂ k zabezpecÏenõÂ prÏejezduÊ drah, kolejovyÂ
svrsÏek tramvajoveÂ a zÏeleznicÏnõÂ dopravy v uÂrovni
vozovky do vzdaÂlenosti 0,5 m od vneÏjsÏõÂ hrany
kolejnice, samostatnaÂ teÏlesa drah,
d) autobusovaÂ naÂdrazÏõÂ, motely, motoresty, cÏerpacõÂ
stanice pohonnyÂch hmot a celnisÏteÏ na hranicÏnõÂch
prÏechodech.
(3) SoucÏaÂstmi ani prÏõÂslusÏenstvõÂm daÂlnic, silnic
a mõÂstnõÂch komunikacõÂ daÂle nejsou inzÏenyÂrskeÂ sõÂteÏ,
energetickaÂ, telekomunikacÏnõÂ, tepelnaÂ a jinaÂ vedenõÂ
vcÏetneÏ sloupuÊ teÏchto vedenõÂ, pokud neslouzÏõÂ vyÂlucÏneÏ
vlastnõÂkovi dotcÏeneÂ komunikace, reklamnõÂ tabule
a poutacÏe vsÏeho druhu, staÂnky a jinaÂ pojõÂzdnaÂ nebo
prÏenosnaÂ prodejnõÂ zarÏõÂzenõÂ.
§ 15
SilnicÏnõÂ vegetace
(1) SilnicÏnõÂ vegetace na silnicÏnõÂch pomocnyÂch pozemcõÂch a na jinyÂch vhodnyÂch pozemcõÂch tvorÏõÂcõÂch
soucÏaÂst daÂlnice, silnice nebo mõÂstnõÂ komunikace nesmõÂ
ohrozÏovat bezpecÏnost uzÏitõÂ pozemnõÂ komunikace nebo
neuÂmeÏrneÏ zteÏzÏovat pouzÏitõÂ teÏchto pozemkuÊ k uÂcÏeluÊm
uÂdrzÏby teÏchto komunikacõÂ nebo neuÂmeÏrneÏ zteÏzÏovat
obhospodarÏovaÂnõÂ sousednõÂch pozemkuÊ.
(2) Na naÂvrh prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu Policie CÏeskeÂ
republiky nebo po projednaÂnõÂ s nõÂm je vlastnõÂk daÂlnice, silnice a mõÂstnõÂ komunikace opraÂvneÏn v souladu
se zvlaÂsÏtnõÂmi prÏedpisy3) kaÂcet drÏeviny na silnicÏnõÂch
pozemcõÂch.
Â ST T R
Ï ETIÂ
CÏ A
Â LNICE, SILNICE
VYÂSTAVBA DA
Â
Â
A MISTNI KOMUNIKACE
§ 16
StavebnõÂ rÏõÂzenõÂ
(1) Pro stavbu daÂlnice, silnice nebo mõÂstnõÂ komunikace je speciaÂlnõÂm stavebnõÂm uÂrÏadem4) prÏõÂslusÏnyÂ silnicÏnõÂ spraÂvnõÂ uÂrÏad. SpeciaÂlnõÂ stavebnõÂ uÂrÏad prÏizve ke
stavebnõÂmu rÏõÂzenõÂ Ministerstvo vnitra, jde-li o stavbu
daÂlnice nebo rychlostnõÂ silnice, v ostatnõÂch prÏõÂpadech
prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn Policie CÏeskeÂ republiky.

) § 8 odst. 2 a 4, § 46 a naÂsl. zaÂkona cÏ. 114/1992 Sb., o ochraneÏ prÏõÂrody a krajiny, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
) § 120 zaÂkona cÏ. 50/1976 Sb., o uÂzemnõÂm plaÂnovaÂnõÂ a stavebnõÂm rÏaÂdu (stavebnõÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

4

CÏaÂstka 3

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 13 / 1997

(2) Pokud v tomto zaÂkoneÏ nenõÂ stanoveno jinak,
platõÂ pro uÂzemnõÂ a stavebnõÂ rÏõÂzenõÂ stavby daÂlnice, silnice nebo mõÂstnõÂ komunikace zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy
o uÂzemnõÂm plaÂnovaÂnõÂ a stavebnõÂm rÏaÂdu5) a nejsou dotcÏeny prÏedpisy o ochraneÏ zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ.6)
(3) ProvaÂdeÏcõÂ prÏedpis vymezõÂ, pro ktereÂ stavebnõÂ
uÂpravy daÂlnice, silnice a mõÂstnõÂ komunikace provaÂdeÏneÂ
na silnicÏnõÂm pozemku postacÏõÂ mõÂsto stavebnõÂho povolenõÂ ohlaÂsÏenõÂ speciaÂlnõÂmu stavebnõÂmu uÂrÏadu a pro ktereÂ
udrzÏovacõÂ praÂce nenõÂ trÏeba ani toto ohlaÂsÏenõÂ. ProvaÂdeÏcõÂ
prÏedpis daÂle stanovõÂ obecneÂ technickeÂ pozÏadavky pro
stavbu daÂlnice, silnice a mõÂstnõÂ komunikace.

§ 17
VeÏcnaÂ brÏemena
(1) JestlizÏe jsou splneÏny vsÏechny podmõÂnky pro
vyvlastneÏnõÂ nezastaveÏneÂho pozemku nezbytneÂho pro
stavbu daÂlnice, silnice nebo mõÂstnõÂ komunikace a vyvlastnÏovacõÂ rÏõÂzenõÂ nelze zahaÂjit nebo toto rÏõÂzenõÂ ukoncÏit rozhodnutõÂm o vyvlastneÏnõÂ proto, zÏe dotcÏenyÂ vlastnõÂk nenõÂ znaÂm nebo urcÏen, nebo proto, zÏe je prokazatelneÏ nedosazÏitelnyÂ nebo necÏinnyÂ, muÊzÏe prÏõÂslusÏnyÂ speciaÂlnõÂ stavebnõÂ uÂrÏad na naÂvrh stavebnõÂka daÂlnice, silnice
nebo mõÂstnõÂ komunikace vydat rozhodnutõÂ o zrÏõÂzenõÂ
veÏcneÂho brÏemene umozÏnÏujõÂcõÂho vyuzÏitõÂ tohoto pozemku, poprÏõÂpadeÏ jeho cÏaÂsti pro uÂcÏely stavby.
(2) SoucÏaÂstõÂ rozhodnutõÂ podle prÏedchozõÂho odstavce je i stanovenõÂ vyÂsÏe naÂhrady podle zvlaÂsÏtnõÂho
prÏedpisu.7) PraÂvo odpovõÂdajõÂcõÂ tomuto veÏcneÂmu brÏemenu je jinyÂm praÂvem k pozemku, ktereÂ podle zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ8) opravnÏuje stavebnõÂka zrÏõÂdit na dotcÏeneÂm pozemku pozÏadovanou stavbu.
(3) JestlizÏe byla zrÏõÂzena stavba daÂlnice, silnice
nebo mõÂstnõÂ komunikace na cizõÂm pozemku a vlastnõÂku teÂto stavby se prokazatelneÏ nepodarÏilo dosaÂhnout majetkopraÂvnõÂho vyporÏaÂdaÂnõÂ s vlastnõÂkem pozemku, je prÏõÂslusÏnyÂ speciaÂlnõÂ stavebnõÂ uÂrÏad opraÂvneÏn
na naÂvrh vlastnõÂka stavby zrÏõÂdit veÏcneÂ brÏemeno, ktereÂ
je nezbytneÂ pro vyÂkon vlastnickeÂho praÂva ke stavbeÏ,
a to za jednoraÂzovou naÂhradu ve vyÂsÏi, kteraÂ podle
zvlaÂsÏtnõÂho prÏedpisu7) naÂlezÏõÂ za vyvlastneÏnõÂ.
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§ 18
ZrusÏenõÂ daÂlnice, silnice nebo mõÂstnõÂ komunikace
JestlizÏe zanikl dopravnõÂ vyÂznam daÂlnice, silnice
nebo mõÂstnõÂ komunikace a nebylo rozhodnuto
o zmeÏneÏ kategorie pozemnõÂ komunikace, rozhodne
prÏõÂslusÏnyÂ silnicÏnõÂ spraÂvnõÂ uÂrÏad o jejõÂm zrusÏenõÂ. SpeciaÂlnõÂ stavebnõÂ uÂrÏad neprodleneÏ rozhodne o zmeÏneÏ
v uzÏõÂvaÂnõÂ stavby nebo o jejõÂm odstraneÏnõÂ.
Â ST CÏ T V RTA
Â
CÏ A
Â NIÂ POZEMNIÂCH KOMUNIKACIÂ
UZÏIÂVA
§ 19
ObecneÂ uzÏõÂvaÂnõÂ
(1) V mezõÂch zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ upravujõÂcõÂch
provoz na pozemnõÂch komunikacõÂch2) a za podmõÂnek
stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem smõÂ kazÏdyÂ uzÏõÂvat pozemnõÂ
komunikace bezplatneÏ obvyklyÂm zpuÊsobem a k uÂcÏeluÊm,
ke kteryÂm jsou urcÏeny (daÂle jen ¹obecneÂ uzÏõÂvaÂnõÂª),
pokud pro zvlaÂsÏtnõÂ prÏõÂpady nestanovõÂ tento zaÂkon
nebo zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpis9) jinak. UzÏivatel se musõÂ prÏizpuÊsobit stavebnõÂmu stavu a dopravneÏ technickeÂmu stavu
dotcÏeneÂ pozemnõÂ komunikace.
(2) DaÂlnice, silnice a mõÂstnõÂ komunikace, jejich
soucÏaÂsti a prÏõÂslusÏenstvõÂ je zakaÂzaÂno znecÏisÏt'ovat nebo
posÏkozovat. Na daÂlnicõÂch, silnicõÂch a mõÂstnõÂch komunikacõÂch je daÂle zakaÂzaÂno
a) neopraÂvneÏneÏ odstranÏovat, zakryÂvat, prÏemõÂst'ovat,
osazovat nebo pozmeÏnÏovat dopravnõÂ znacÏky a dopravnõÂ zarÏõÂzenõÂ, anebo na teÏchto veÏcech cokoliv
umõÂst'ovat,
b) pouzÏõÂvat paÂsovaÂ a jinaÂ vozidla, jejichzÏ kola nejsou
opatrÏena pneumatikami nebo gumovyÂmi obrucÏemi, nebo pouzÏõÂvat jineÂ stroje a zarÏõÂzenõÂ, ktereÂ
mohou zpuÊsobit posÏkozenõÂ komunikace; vyÂjimecÏneÏ lze povolit jako zvlaÂsÏtnõÂ uzÏõÂvaÂnõÂ (§ 25)
pouzÏitõÂ silnice nebo mõÂstnõÂ komunikace paÂsovyÂmi
vozidly ArmaÂdy CÏeskeÂ republiky nebo historickyÂmi vozidly,
c) pouzÏõÂvat sneÏhoveÂ rÏeteÏzy v uÂsecõÂch, kde vozovka
nenõÂ dostatecÏneÏ pokryta sneÏhovou nebo ledovou
vrstvou,

) ZaÂkon cÏ. 50/1976 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
) ZaÂkon cÏ. 114/1992 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
ZaÂkon CÏNR cÏ. 244/1992 Sb., o posuzovaÂnõÂ vlivuÊ na zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ.
7
) VyhlaÂsÏka FederaÂlnõÂho ministerstva financõÂ cÏ. 122/1984 Sb., o naÂhradaÂch prÏi vyvlastneÏnõÂ staveb, pozemkuÊ, porostuÊ a praÂv
k nim.
8
) § 58 odst. 2, § 139 odst. 1 põÂsm. b) zaÂkona cÏ. 50/1976 Sb.
9
) ZaÂkon CÏNR cÏ. 565/1990 Sb., o mõÂstnõÂch poplatcõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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d) pouzÏõÂvat hroty v pneumatikaÂch, pokud zvlaÂsÏtnõÂ
prÏedpis10) nestanovõÂ jinak,
e) vypousÏteÏt vodu, splasÏky a jineÂ tekuteÂ odpady,
f) rozjõÂzÏdeÏt docÏasneÂ sklaÂdky uÂdrzÏbovyÂch hmot,
otaÂcÏet zemeÏdeÏlskeÂ nebo lesnõÂ stroje a potahy prÏi
provaÂdeÏnõÂ polnõÂch nebo lesnõÂch pracõÂ,
g) odstavovat silnicÏnõÂ vozidlo, ktereÂ je trvale technicky nezpuÊsobileÂ k provozu10) a nenõÂ opatrÏeno
staÂtnõÂ poznaÂvacõÂ znacÏkou11) nebo ktereÂ je zjevneÏ
trvale technicky nezpuÊsobileÂ k provozu (daÂle jen
¹vrakª).
(3) VlastnõÂk vraku je povinen na vyÂzvu vlastnõÂka
daÂlnice, silnice nebo mõÂstnõÂ komunikace odstranit vrak
do dvou meÏsõÂcuÊ od dorucÏenõÂ vyÂzvy k odstraneÏnõÂ. NeucÏinõÂ-li tak, odstranõÂ a zlikviduje vrak vlastnõÂk teÂto
pozemnõÂ komunikace na naÂklady vlastnõÂka vraku.
(4) NemuÊzÏe-li vlastnõÂk daÂlnice, silnice nebo
mõÂstnõÂ komunikace zjistit vlastnõÂka vraku, zverÏejnõÂ vyÂzvu k odstraneÏnõÂ vraku zpuÊsobem v mõÂsteÏ obvyklyÂm
a po marneÂm uplynutõÂ lhuÊty dvou meÏsõÂcuÊ ode dne
zverÏejneÏnõÂ vyÂzvy odstranõÂ a zlikviduje vrak na sveÂ naÂklady. ZjistõÂ-li vlastnõÂk daÂlnice, silnice nebo mõÂstnõÂ komunikace vlastnõÂka vraku dodatecÏneÏ, muÊzÏe vuÊcÏi neÏmu
uplatnit naÂrok na naÂhradu naÂkladuÊ vzniklyÂch odstraneÏnõÂm a likvidacõÂ vraku.
(5) SilnicÏnõÂ spraÂvnõÂ uÂrÏad je opraÂvneÏn rozhodnout
o oznacÏenõÂ mõÂstnõÂ komunikace nebo pruÊjezdnõÂho
uÂseku silnice nebo jejich cÏaÂstõÂ, na kteryÂch je z duÊvodu
verÏejneÂho zaÂjmu docÏasneÏ zakaÂzaÂno staÂnõÂ silnicÏnõÂch vozidel, prÏõÂslusÏnou dopravnõÂ znacÏkou podle zvlaÂsÏtnõÂho
prÏedpisu.2) RozhodnutõÂ o oznacÏenõÂ musõÂ byÂt provedeno nejmeÂneÏ tyÂden prÏed dnem docÏasneÂho zaÂkazu
staÂnõÂ na prÏõÂslusÏneÂ pozemnõÂ komunikaci a na rÏõÂzenõÂ
silnicÏnõÂho spraÂvnõÂho uÂrÏadu se v tomto prÏõÂpadeÏ nevztahujõÂ obecneÂ prÏedpisy o spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ.
(6) V prÏõÂpadeÏ neuposlechnutõÂ rozhodnutõÂ silnicÏnõÂho spraÂvnõÂho uÂrÏadu podle prÏedchozõÂho odstavce je
vlastnõÂk mõÂstnõÂ komunikace nebo pruÊjezdnõÂho uÂseku
silnice opraÂvneÏn odstranit silnicÏnõÂ vozidlo na naÂklady
jeho vlastnõÂka, pokud vlastnõÂk silnicÏnõÂho vozidla neprokaÂzÏe zaÂvazÏneÂ duÊvody, ktereÂ mu znemozÏnily, aby
silnicÏnõÂ vozidlo odstranil vcÏas saÂm; v tomto prÏõÂpadeÏ
hradõÂ naÂklady spojeneÂ s odstraneÏnõÂm silnicÏnõÂho vozidla ten, na jehozÏ zÏaÂdost bylo silnicÏnõÂm spraÂvnõÂm uÂrÏadem vydaÂno rozhodnutõÂ.
ZpoplatneÏnõÂ obecneÂho uzÏõÂvaÂnõÂ
§ 20
(1) DaÂlnice a rychlostnõÂ silnice oznacÏeneÂ dopravnõÂ
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znacÏkou2) jako daÂlnice nebo jako silnice pro motorovaÂ
vozidla lze uzÏõÂt silnicÏnõÂm motorovyÂm vozidlem nejmeÂneÏ se cÏtyrÏmi koly (daÂle jen ¹motoroveÂ vozidloª)
nebo jõÂzdnõÂ soupravou2) po zaplacenõÂ poplatku za uzÏõÂvaÂnõÂ daÂlnice a rychlostnõÂ silnice (daÂle jen ¹poplatekª).
(2) ZaplacenõÂ poplatku na prÏõÂslusÏnyÂ kalendaÂrÏnõÂ
rok se prokazuje platnou naÂlepkou, kteraÂ musõÂ byÂt
prÏilepena celou plochou v motoroveÂm vozidle nebo
v prvnõÂm motoroveÂm vozidle jõÂzdnõÂ soupravy na mõÂsteÏ
urcÏeneÂm provaÂdeÏcõÂm prÏedpisem.
(3) NaÂlepka je platnaÂ od 1. prosince roku prÏedchaÂzejõÂcõÂho vyznacÏenyÂ kalendaÂrÏnõÂ rok a do 31. ledna
roku naÂsledujõÂcõÂho po vyznacÏeneÂm kalendaÂrÏnõÂm roce.
NeplatnaÂ naÂlepka musõÂ byÂt z motoroveÂho vozidla odstraneÏna.
(4) Poplatek cÏinõÂ za kalendaÂrÏnõÂ rok pro motorovaÂ
vozidla nebo jõÂzdnõÂ soupravy
a) do celkoveÂ hmotnosti 3,5 tuny 400 KcÏ,
b) o celkoveÂ hmotnosti nad 3,5 tuny do 12 tun
1000 KcÏ,
c) o celkoveÂ hmotnosti nad 12 tun 2000 KcÏ.
VlaÂda muÊzÏe upravit narÏõÂzenõÂm vyÂsÏi poplatku, poprÏõÂpadeÏ stanovit prÏimeÏrÏenou vyÂsÏi poplatku za kratsÏõÂ cÏasoveÂ obdobõÂ, nezÏ je kalendaÂrÏnõÂ rok.
§ 21
(1) K vydaÂvaÂnõÂ a prodeji naÂlepek je prÏõÂslusÏneÂ Ministerstvo financõÂ. CÏinnostmi spojenyÂmi s vydaÂnõÂm
a prodejem naÂlepek muÊzÏe Ministerstvo financõÂ poveÏrÏit
praÂvnickeÂ osoby. Cena za zprostrÏedkovaÂnõÂ prodeje naÂlepek se sjednaÂvaÂ podle cenovyÂch prÏedpisuÊ.
(2) PeneÏzÏnõÂ prostrÏedky zõÂskaneÂ z placenõÂ poplatkuÊ jsou prÏõÂjmem staÂtnõÂho rozpocÏtu.
(3) Policie CÏeskeÂ republiky v raÂmci dohledu nad
bezpecÏnostõÂ a plynulostõÂ silnicÏnõÂho provozu kontroluje
dodrzÏovaÂnõÂ povinnosti oznacÏit naÂlepkou motoroveÂ vozidlo nebo jõÂzdnõÂ soupravu prÏi uzÏitõÂ daÂlnice nebo rychlostnõÂ silnice.
(4) ProvaÂdeÏcõÂ prÏedpis blõÂzÏe upravõÂ vzor naÂlepek,
zpuÊsob jejich evidence, zpuÊsob placenõÂ prÏi jejich pouzÏitõÂ a zachaÂzenõÂ s nimi.
§ 22
(1) PlacenõÂ poplatkuÊ nepodleÂhajõÂ motorovaÂ vozidla nebo jõÂzdnõÂ soupravy
a) vybavenaÂ zvlaÂsÏtnõÂm vyÂstrazÏnyÂm sveÏtlem podle
zvlaÂsÏtnõÂho prÏedpisu,10) pokud se jednaÂ o vozidla
nebo jõÂzdnõÂ soupravy

) VyhlaÂsÏka Ministerstva dopravy cÏ. 102/1995 Sb., o schvalovaÂnõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti a technickyÂch podmõÂnkaÂch provozu
silnicÏnõÂch vozidel na pozemnõÂch komunikacõÂch.
11
Â . l., o provozu na silnicõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
) VyhlaÂsÏka Ministerstva vnitra cÏ. 145/1956 U
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1. hasicÏskyÂch zaÂchrannyÂch sboruÊ,
2. ArmaÂdy CÏeskeÂ republiky a VojenskeÂ policie
CÏeskeÂ republiky; v prÏõÂpadeÏ kolony motorovyÂch vozidel a jõÂzdnõÂch souprav postacÏõÂ takoveÂ
oznacÏenõÂ u prvnõÂho a poslednõÂho motoroveÂho
vozidla v koloneÏ,
3. VeÏzenÏskeÂ sluzÏby CÏeskeÂ republiky,
4. zdravotnickeÂ zaÂchranneÂ sluzÏby a dopravy nemocnyÂch, raneÏnyÂch a rodicÏek,
5. spraÂvce zpoplatneÏneÂ daÂlnice nebo rychlostnõÂ
silnice,
Ministerstva vnitra pouzÏõÂvanaÂ PoliciõÂ CÏeskeÂ republiky a opatrÏenaÂ naÂpisem ¹POLICIEª,
celnõÂch orgaÂnuÊ opatrÏenaÂ naÂpisem ¹CELNIÂ
SPRAÂVAª,
pouzÏõÂvanaÂ k dopraveÏ teÏzÏce zdravotneÏ postizÏenyÂch
obcÏanuÊ, kterÏõÂ pobõÂrajõÂ prÏõÂspeÏvek na provoz tohoto
motoroveÂho vozidla, pokud jsou vybavena naÂlepkou, kteraÂ je pro tento uÂcÏel zvlaÂsÏt' upravena,
pouzÏitaÂ k odstraneÏnõÂ naÂsledkuÊ dopravnõÂch nehod
na daÂlnicõÂch a rychlostnõÂch silnicõÂch.

(2) ProvaÂdeÏcõÂ prÏedpis stanovõÂ podrobnosti o oznacÏovaÂnõÂ vozidel naÂlepkami a vymezõÂ uÂseky daÂlnic
a rychlostnõÂch silnic, za jejichzÏ uzÏitõÂ se poplatek neplatõÂ.
§ 23
(1) MõÂstnõÂ komunikace nebo jejich uÂseky vymezeneÂ obecneÏ zaÂvaznou vyhlaÂsÏkou obce lze uzÏõÂt za cenu
sjednanou v souladu s cenovyÂmi prÏedpisy12)
a) k staÂnõÂ silnicÏnõÂho motoroveÂho vozidla na dobu
cÏasoveÏ omezenou, nejvyÂsÏe vsÏak na dobu 24 hodin, nebo
b) k odstavenõÂ naÂkladnõÂho automobilu nebo jõÂzdnõÂ
soupravy na dobu potrÏebnou k zajisÏteÏnõÂ celnõÂho
odbavenõÂ,
pokud tõÂm podle stanoviska prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu Policie
CÏeskeÂ republiky nebude omezena bezpecÏnost a plynulost silnicÏnõÂho provozu ani tõÂm nebude ohrozÏen verÏejnyÂ zaÂjem.
(2) Obce mohou vymezit obecneÏ zaÂvaznou vyhlaÂsÏkou v centrech meÏst a meÏstskyÂch cÏaÂstõÂ mõÂstnõÂ komunikace, na nichzÏ je povoleno staÂnõÂ silnicÏnõÂch motorovyÂch vozidel jen osobaÂm s bydlisÏteÏm nebo sõÂdlem ve
vymezeneÂ oblasti, pokud splnÏujõÂ podmõÂnky stanoveneÂ
obecneÏ zaÂvaznou vyhlaÂsÏkou obce, a to za cenu sjednanou podle cenovyÂch prÏedpisuÊ.12) ZaplacenõÂ ceny se
prokazuje kartou, kteraÂ po dobu staÂnõÂ silnicÏnõÂho motoroveÂho vozidla musõÂ byÂt umõÂsteÏna na viditelneÂm
mõÂsteÏ za jeho prÏednõÂm sklem. VymezeneÂ uÂseky mõÂst-

12

nõÂch komunikacõÂ musõÂ byÂt oznacÏeny prÏõÂslusÏnou dopravnõÂ znacÏkou podle zvlaÂsÏtnõÂho prÏedpisu.2)
§ 24
OmezenõÂ obecneÂho uzÏõÂvaÂnõÂ uzavõÂrkami a objõÂzÏd'kami
(1) Provoz na daÂlnicõÂch, silnicõÂch, mõÂstnõÂch komunikacõÂch a verÏejneÏ prÏõÂstupnyÂch uÂcÏelovyÂch komunikacõÂch muÊzÏe byÂt cÏaÂstecÏneÏ nebo uÂplneÏ uzavrÏen, poprÏõÂpadeÏ
muÊzÏe byÂt narÏõÂzena objõÂzÏd'ka. Nikdo nemaÂ naÂrok na
naÂhradu prÏõÂpadnyÂch ztraÂt, jezÏ mu vzniknou v duÊsledku uzavõÂrky nebo objõÂzÏd'ky.
(2) O uzavõÂrce a objõÂzÏd'ce rozhoduje prÏõÂslusÏnyÂ
silnicÏnõÂ spraÂvnõÂ uÂrÏad na zaÂkladeÏ zÏaÂdosti osoby, v jejõÂmzÏ zaÂjmu maÂ dojõÂt k uzavõÂrce, a to po prÏedchozõÂm
souhlasu Ministerstva vnitra, jde-li o daÂlnice nebo
rychlostnõÂ silnice, v ostatnõÂch prÏõÂpadech po prÏedchozõÂm souhlasu prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu Policie CÏeskeÂ republiky. PrÏõÂslusÏnyÂ silnicÏnõÂ spraÂvnõÂ uÂrÏad zÏaÂdost projednaÂ
a) s vlastnõÂkem pozemnõÂ komunikace, kteraÂ maÂ byÂt
uzavrÏena, a s vlastnõÂkem pozemnõÂ komunikace, po
nõÂzÏ maÂ byÂt vedena objõÂzÏd'ka,
b) s obcõÂ, na jejõÂmzÏ zastaveÏneÂm uÂzemõÂ maÂ byÂt povolena uzavõÂrka nebo narÏõÂzena objõÂzÏd'ka,
c) s provozovatelem draÂhy,13) jde-li o pozemnõÂ komunikaci, na nõÂzÏ je umõÂsteÏna draÂha.
(3) TyÂkaÂ-li se uzavõÂrka uÂzemnõÂho obvodu võÂce
silnicÏnõÂch spraÂvnõÂch uÂrÏaduÊ, prÏõÂslusÏõÂ rozhodovaÂnõÂ silnicÏnõÂmu spraÂvnõÂmu uÂrÏadu, v jehozÏ uÂzemnõÂm obvodu je
nejdelsÏõÂ cÏaÂst uzavõÂrky; ostatnõÂ silnicÏnõÂ spraÂvnõÂ uÂrÏady
jsou v teÏchto prÏõÂpadech dotcÏenyÂmi spraÂvnõÂmi uÂrÏady.
(4) PrÏi rozhodovaÂnõÂ prÏõÂslusÏnyÂ silnicÏnõÂ spraÂvnõÂ
uÂrÏad dbaÂ, aby uzavõÂrka byla vzÏdy omezena na nejkratsÏõÂ mozÏnou dobu, objõÂzÏd'ka byla rÏaÂdneÏ technicky
zabezpecÏena a byla z hlediska provozu vyhovujõÂcõÂ
a aby byl umozÏneÏn prÏõÂstup k sousednõÂm nemovitostem. SilnicÏnõÂ spraÂvnõÂ uÂrÏad muÊzÏe v rozhodnutõÂ stanovit
podmõÂnky, prÏi jejichzÏ nesplneÏnõÂ muÊzÏe udeÏleneÂ povolenõÂ
omezit nebo zrusÏit. OdvolaÂnõÂ proti tomuto rozhodnutõÂ
nemaÂ odkladnyÂ uÂcÏinek.
(5) PrÏõÂslusÏnyÂ silnicÏnõÂ spraÂvnõÂ uÂrÏad rozhodnutõÂ neprodleneÏ oznaÂmõÂ
a) prÏõÂslusÏnyÂm okresnõÂm orgaÂnuÊm pozÏaÂrnõÂ ochrany,
b) prÏõÂslusÏnyÂm okresnõÂm orgaÂnuÊm zdravotnõÂ sluzÏby,
c) dopravcuÊm v linkoveÂ osobnõÂ dopraveÏ, jde-li o pozemnõÂ komunikaci, na nõÂzÏ je tato doprava provozovaÂna a jsou-li silnicÏnõÂmu spraÂvnõÂmu uÂrÏadu tito
dopravci znaÂmi,
d) vsÏem silnicÏnõÂm spraÂvnõÂm uÂrÏaduÊm, ktereÂ povolujõÂ
prÏepravy zvlaÂsÏt' teÏzÏkyÂch nebo rozmeÏrnyÂch prÏed-

) ZaÂkon cÏ. 526/1990 Sb., o cenaÂch, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 135/1994 Sb.
) ZaÂkon cÏ. 266/1994 Sb.
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meÏtuÊ, jde-li o uzavõÂrku pozemnõÂ komunikace pouzÏõÂvaneÂ k tomuto druhu prÏepravy.

(4) ZvlaÂsÏtnõÂm uzÏõÂvaÂnõÂm daÂlnice, silnice a mõÂstnõÂ
komunikace je

(6) VlastnõÂk daÂlnice, silnice, mõÂstnõÂ komunikace
nebo verÏejneÏ prÏõÂstupneÂ uÂcÏeloveÂ komunikace, po nõÂzÏ
maÂ byÂt vedena objõÂzÏd'ka, je povinen strpeÏt bezuÂplatneÏ
provoz prÏevedenyÂ na ni z uzavrÏeneÂ pozemnõÂ komunikace. PrÏõÂpadneÂ uÂpravy objõÂzÏd'kovyÂch pozemnõÂch komunikacõÂ nutneÂ z duÊvodu objõÂzÏd'ky a naÂhrada prÏõÂpadnyÂch naÂslednyÂch sÏkod se stanovõÂ v podmõÂnkaÂch rozhodnutõÂ o uzavõÂrce a objõÂzÏd'ce a uskutecÏnõÂ na naÂklad
zÏadatele o uzavõÂrku a objõÂzÏd'ku.

a) prÏeprava zvlaÂsÏt' teÏzÏkyÂch nebo rozmeÏrnyÂch prÏedmeÏtuÊ a uzÏõÂvaÂnõÂ vozidel, jejichzÏ rozmeÏry nebo
hmotnost prÏesahujõÂ mõÂru stanovenou zvlaÂsÏtnõÂmi
prÏedpisy,10)
b) uzÏitõÂ daÂlnice, rychlostnõÂ silnice nebo rychlostnõÂ
mõÂstnõÂ komunikace silnicÏnõÂmi motorovyÂmi vozidly, jejichzÏ nejvysÏsÏõÂ povolenaÂ rychlost je nizÏsÏõÂ,
nezÏ stanovõÂ zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpis,2)

(8) V prÏõÂpadeÏ nebezpecÏõÂ z prodlenõÂ (zÏivelnõÂ pohromy, dopravnõÂ nehody, zrÏõÂcenõÂ nebo posÏkozenõÂ objektuÊ) musõÂ prÏõÂslusÏnou cÏaÂst pozemnõÂ komunikace neprodleneÏ uzavrÏõÂt a oznacÏit alesponÏ provizornõÂm zpuÊsobem jejõÂ vlastnõÂk. V prÏõÂpadeÏ havaÂrie inzÏenyÂrskeÂ sõÂteÏ
nebo jineÂho vedenõÂ je povinen prÏõÂslusÏnou cÏaÂst pozemnõÂ komunikace neprodleneÏ uzavrÏõÂt a alesponÏ provizorneÏ oznacÏit vlastnõÂk teÂto inzÏenyÂrskeÂ sõÂteÏ nebo tohoto vedenõÂ a veÏc neprodleneÏ oznaÂmit vlastnõÂkovi pozemnõÂ komunikace. TõÂm nenõÂ dotcÏeno ustanovenõÂ § 36
odst. 6.

c) naÂjem cÏaÂsti silnicÏnõÂho pozemku pro
1. umõÂst'ovaÂnõÂ reklamnõÂch poutacÏuÊ, jinyÂch propagacÏnõÂch nebo reklamnõÂch zarÏõÂzenõÂ a jinyÂch zarÏõÂzenõÂ nebo prÏedmeÏtuÊ, zejmeÂna prodejnõÂch nebo zaÂbavnõÂch,
2. umõÂst'ovaÂnõÂ, sklaÂdaÂnõÂ a naklaÂdaÂnõÂ veÏcõÂ nebo materiaÂluÊ neslouzÏõÂcõÂch k uÂdrzÏbeÏ nebo opravaÂm
teÏchto komunikacõÂ, nebudou-li neprodleneÏ odstraneÏny (zarÏõÂzenõÂ stavenisÏteÏ, sklaÂdka stavebnõÂch hmot nebo paliva apod.),
3. provaÂdeÏnõÂ stavebnõÂch pracõÂ,
4. zrÏizovaÂnõÂ vyhrazeneÂho parkovaÂnõÂ,
5. zrÏizovaÂnõÂ a provoz staÂnkuÊ, pojõÂzdnyÂch cÏi prÏenosnyÂch prodejnõÂch a jinyÂch podobnyÂch zarÏõÂzenõÂ,
6. audiovizuaÂlnõÂ tvorbu,

(9) ProvaÂdeÏcõÂ prÏedpis stanovõÂ naÂlezÏitosti zÏaÂdosti
o povolenõÂ uzavõÂrky a o narÏõÂzenõÂ objõÂzÏd'ky a naÂlezÏitosti rozhodnutõÂ v teÏchto veÏcech.

d) umõÂsteÏnõÂ inzÏenyÂrskyÂch sõÂtõÂ a jinyÂch nadzemnõÂch
nebo podzemnõÂch vedenõÂ vsÏeho druhu v silnicÏnõÂm
pozemku, na neÏm nebo na mostnõÂch objektech,

(7) UzavõÂrka a objõÂzÏd'ka musõÂ byÂt oznacÏena
prÏedepsanyÂm zpuÊsobem. OznacÏenõÂ zabezpecÏuje zÏadatel o uzavõÂrku a objõÂzÏd'ku na svuÊj naÂklad a odpovõÂdaÂ za
jeho stav po dobu trvaÂnõÂ uzavõÂrky a objõÂzÏd'ky.

§ 25
ZvlaÂsÏtnõÂ uzÏõÂvaÂnõÂ
(1) K uzÏõÂvaÂnõÂ daÂlnic, silnic a mõÂstnõÂch komunikacõÂ
jinyÂm nezÏ obvyklyÂm zpuÊsobem nebo k jinyÂm uÂcÏeluÊm,
nezÏ pro ktereÂ jsou urcÏeny (daÂle jen ¹zvlaÂsÏtnõÂ uzÏõÂvaÂnõÂª),
je trÏeba povolenõÂ prÏõÂslusÏneÂho silnicÏnõÂho spraÂvnõÂho
uÂrÏadu vydaneÂho s prÏedchozõÂm souhlasem vlastnõÂka dotcÏeneÂ pozemnõÂ komunikace, a muÊzÏe-li zvlaÂsÏtnõÂ uzÏõÂvaÂnõÂ
ovlivnit bezpecÏnost nebo plynulost silnicÏnõÂho provozu,
takeÂ s prÏedchozõÂm souhlasem Ministerstva vnitra, jde-li
o daÂlnici a rychlostnõÂ silnici, v ostatnõÂch prÏõÂpadech se
souhlasem prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu Policie CÏeskeÂ republiky.
(2) SilnicÏnõÂ spraÂvnõÂ uÂrÏad muÊzÏe v povolenõÂ stanovit
podmõÂnky zvlaÂsÏtnõÂho uzÏõÂvaÂnõÂ a prÏi jejich nesplneÏnõÂ
nebo v obecneÂm zaÂjmu muÊzÏe udeÏleneÂ povolenõÂ omezit
nebo zrusÏit. PovolenõÂ ke zvlaÂsÏtnõÂmu uzÏõÂvaÂnõÂ nezbavuje
uzÏivatele povinnosti k naÂhradaÂm za posÏkozenõÂ nebo
znecÏisÏteÏnõÂ daÂlnice, silnice nebo mõÂstnõÂ komunikace.
PovolenõÂ nenahrazuje smlouvu o naÂjmu cÏaÂsti silnicÏnõÂho pozemku.
(3) V dobeÏ branneÂ pohotovosti staÂtu nenõÂ trÏeba
povolenõÂ ke zvlaÂsÏtnõÂmu uzÏõÂvaÂnõÂ pro vozidla ArmaÂdy
CÏeskeÂ republiky.

e) porÏaÂdaÂnõÂ sportovnõÂch, kulturnõÂch, naÂbozÏenskyÂch,
zaÂbavnõÂch a podobnyÂch akcõÂ a shromaÂzÏdeÏnõÂ, jestlizÏe by jimi mohla byÂt ohrozÏena bezpecÏnost nebo
plynulost silnicÏnõÂho provozu,
f) vyÂjimecÏneÂ uzÏitõÂ silnice nebo mõÂstnõÂ komunikace
paÂsovyÂmi vozidly ArmaÂdy CÏeskeÂ republiky nebo
historickyÂmi vozidly, jejichzÏ kola nejsou opatrÏena
pneumatikami nebo gumovyÂmi obrucÏemi.
(5) VeÏci umõÂsteÏneÂ bez povolenõÂ podle odstavce 1
nebo v rozporu s nõÂm je jejich vlastnõÂk povinen odstranit neprodleneÏ po dorucÏenõÂ vyÂzvy vlastnõÂka daÂlnice, silnice nebo mõÂstnõÂ komunikace. NeucÏinõÂ-li tak,
odstranõÂ a zlikviduje veÏc vlastnõÂk teÂto pozemnõÂ komunikace na naÂklady vlastnõÂka veÏci. NemuÊzÏe-li vlastnõÂk
daÂlnice, silnice nebo mõÂstnõÂ komunikace zjistit vlastnõÂka veÏci, postupuje podle ustanovenõÂ § 19 odst. 4.
(6) UmõÂst'ovaÂnõÂ veÏcõÂ na daÂlnici, silnici a mõÂstnõÂ
komunikaci, ktereÂ jsou uvedeny v § 14 odst. 1
põÂsm. b) a odst. 2 põÂsm. b) azÏ d), nenõÂ zvlaÂsÏtnõÂm uzÏõÂvaÂnõÂm daÂlnice, silnice a mõÂstnõÂ komunikace, vyzÏaduje
vsÏak prÏedchozõÂ souhlas vlastnõÂka dotcÏeneÂ komunikace.
(7) ProvaÂdeÏcõÂ prÏedpis stanovõÂ naÂlezÏitosti zÏaÂdosti
o povolenõÂ zvlaÂsÏtnõÂho uzÏõÂvaÂnõÂ daÂlnice, silnice a mõÂstnõÂ
komunikace a naÂlezÏitosti rozhodnutõÂ v teÂto veÏci.
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SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 13 / 1997

SjõÂzdnost daÂlnice, sjõÂzdnost a schuÊdnost silnice
a mõÂstnõÂ komunikace a jejõÂ zabezpecÏenõÂ
§ 26
(1) DaÂlnice, silnice a mõÂstnõÂ komunikace jsou
sjõÂzdneÂ, jestlizÏe umozÏnÏujõÂ bezpecÏnyÂ pohyb silnicÏnõÂch
a jinyÂch vozidel prÏizpuÊsobenyÂ stavebnõÂmu stavu a dopravneÏ technickeÂmu stavu teÏchto pozemnõÂch komunikacõÂ a poveÏtrnostnõÂm situacõÂm a jejich duÊsledkuÊm.
(2) V zastaveÏneÂm uÂzemõÂ obce jsou mõÂstnõÂ komunikace a pruÊjezdnõÂ uÂsek silnice schuÊdneÂ, jestlizÏe umozÏnÏujõÂ bezpecÏnyÂ pohyb chodcuÊ, kteryÂm je pohyb prÏizpuÊsobenyÂ stavebnõÂmu stavu a dopravneÏ technickeÂmu
stavu teÏchto komunikacõÂ a poveÏtrnostnõÂm situacõÂm
a jejich duÊsledkuÊm.
(3) StavebnõÂm stavem daÂlnice, silnice nebo mõÂstnõÂ
komunikace se rozumõÂ jejich kvalita, stupenÏ opotrÏebenõÂ povrchu, podeÂlneÂ nebo prÏõÂcÏneÂ vlny, vyÂtluky,
ktereÂ nelze odstranit beÏzÏnou uÂdrzÏbou, uÂnosnost vozovky, krajnic, mostuÊ a mostnõÂch objektuÊ a vybavenõÂ
pozemnõÂ komunikace soucÏaÂstmi a prÏõÂslusÏenstvõÂm.
(4) DopravneÏ technickyÂm stavem daÂlnice, silnice
nebo mõÂstnõÂ komunikace se rozumõÂ jejich technickeÂ
znaky (prÏõÂcÏneÂ usporÏaÂdaÂnõÂ, prÏõÂcÏnyÂ a podeÂlnyÂ sklon,
sÏõÂrÏka a druh vozovky, smeÏroveÂ a vyÂsÏkoveÂ oblouky)
a zacÏleneÏnõÂ pozemnõÂ komunikace do tereÂnu (rozhled,
nadmorÏskaÂ vyÂsÏka).
(5) PoveÏtrnostnõÂmi situacemi a jejich duÊsledky,
ktereÂ mohou podstatneÏ zhorsÏit nebo prÏerusÏit sjõÂzdnost, jsou vaÂnice a intenzivnõÂ dlouhodobeÂ sneÏzÏenõÂ,
vznik souvisleÂ naÂmrazy, mlhy, oblevy, mrznoucõÂ deÂsÏt',
vichrÏice, povodneÏ a prÏõÂvaloveÂ vody a jineÂ obdobneÂ
poveÏtrnostnõÂ situace a jejich duÊsledky.
(6) ZaÂvadou ve sjõÂzdnosti pro uÂcÏely tohoto zaÂkona se rozumõÂ takovaÂ zmeÏna ve sjõÂzdnosti daÂlnice,
silnice nebo mõÂstnõÂ komunikace, kterou nemuÊzÏe rÏidicÏ
vozidla prÏedvõÂdat prÏi pohybu vozidla prÏizpuÊsobeneÂm
stavebnõÂmu stavu a dopravneÏ technickeÂmu stavu teÏchto
pozemnõÂch komunikacõÂ a poveÏtrnostnõÂm situacõÂm a jejich duÊsledkuÊm.
(7) ZaÂvadou ve schuÊdnosti pro uÂcÏely tohoto zaÂkona se rozumõÂ takovaÂ zmeÏna ve schuÊdnosti pozemnõÂ
komunikace, kterou nemuÊzÏe chodec prÏedvõÂdat prÏi pohybu prÏizpuÊsobeneÂm stavebnõÂmu stavu a dopravneÏ
technickeÂmu stavu a poveÏtrnostnõÂm situacõÂm a jejich
duÊsledkuÊm.
§ 27
(1) UzÏivateleÂ daÂlnice, silnice nebo mõÂstnõÂ komunikace nemajõÂ naÂrok na naÂhradu sÏkody, kteraÂ jim
vznikla ze stavebnõÂho stavu nebo dopravneÏ technickeÂho stavu teÏchto pozemnõÂch komunikacõÂ.
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(2) VlastnõÂk daÂlnice, silnice nebo mõÂstnõÂ komunikace odpovõÂdaÂ za sÏkody vznikleÂ uzÏivateluÊm teÏchto
pozemnõÂch komunikacõÂ, jejichzÏ prÏõÂcÏinou byla zaÂvada
ve sjõÂzdnosti, pokud neprokaÂzÏe, zÏe nebylo v mezõÂch
jeho mozÏnostõÂ tuto zaÂvadu odstranit, u zaÂvady zpuÊsobeneÂ poveÏtrnostnõÂmi situacemi a jejich duÊsledky takovou zaÂvadu zmõÂrnit, ani na ni prÏedepsanyÂm zpuÊsobem
upozornit.
(3) VlastnõÂk mõÂstnõÂ komunikace odpovõÂdaÂ s vyÂjimkou prÏõÂpaduÊ uvedenyÂch v odstavci 4 za sÏkody, jejichzÏ prÏõÂcÏinou byla zaÂvada ve schuÊdnosti mõÂstnõÂ komunikace nebo pruÊjezdnõÂho uÂseku silnice, pokud neprokaÂzÏe, zÏe nebylo v mezõÂch jeho mozÏnostõÂ tuto zaÂvadu
odstranit, u zaÂvady zpuÊsobeneÂ poveÏtrnostnõÂmi situacemi a jejich duÊsledky takovou zaÂvadu zmõÂrnit, ani
na ni prÏedepsanyÂm zpuÊsobem upozornit.
(4) VlastnõÂk nemovitosti, kteraÂ v zastaveÏneÂm
uÂzemõÂ obce hranicÏõÂ se silnicõÂ nebo s mõÂstnõÂ komunikacõÂ, odpovõÂdaÂ za sÏkody, jejichzÏ prÏõÂcÏinou byla zaÂvada
ve schuÊdnosti na prÏilehleÂm chodnõÂku, kteraÂ vznikla
znecÏisÏteÏnõÂm, naÂledõÂm nebo sneÏhem, pokud neprokaÂzÏe,
zÏe nebylo v mezõÂch jeho mozÏnostõÂ tuto zaÂvadu odstranit; u zaÂvady zpuÊsobeneÂ poveÏtrnostnõÂmi situacemi
a jejich duÊsledky takovou zaÂvadu zmõÂrnit.
(5) VlastnõÂk daÂlnice, silnice nebo mõÂstnõÂ komunikace odpovõÂdaÂ podle obecnyÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ
vlastnõÂkuÊm sousednõÂch nemovitostõÂ za sÏkody, ktereÂ
jim vznikly v duÊsledku stavebnõÂho stavu nebo dopravneÏ technickeÂho stavu teÏchto komunikacõÂ; neodpovõÂdaÂ vsÏak za sÏkody vznikleÂ vlastnõÂkuÊm sousednõÂch nemovitostõÂ v duÊsledku provozu na teÏchto pozemnõÂch
komunikacõÂch.
(6) UÂseky silnic a mõÂstnõÂch komunikacõÂ, na kteryÂch se pro jejich malyÂ dopravnõÂ vyÂznam nezajisÏt'uje
sjõÂzdnost a schuÊdnost odstranÏovaÂnõÂm sneÏhu a naÂledõÂ, je
vlastnõÂk povinen oznacÏit podle zvlaÂsÏtnõÂho prÏedpisu2)
nebo provaÂdeÏcõÂho prÏedpisu. VymezenõÂ takovyÂch
uÂsekuÊ silnic stanovõÂ prÏõÂslusÏnyÂ okresnõÂ uÂrÏad svyÂm narÏõÂzenõÂm a vymezenõÂ uÂsekuÊ mõÂstnõÂch komunikacõÂ stanovõÂ prÏõÂslusÏnaÂ obec obecneÏ zaÂvaznou vyhlaÂsÏkou.
(7) ProvaÂdeÏcõÂ prÏedpis blõÂzÏe vymezõÂ rozsah, zpuÊsob a cÏasoveÂ lhuÊty pro odstranÏovaÂnõÂ zaÂvad ve sjõÂzdnosti
daÂlnice, silnice a mõÂstnõÂ komunikace. Obec stanovõÂ
obecneÏ zaÂvaznou vyhlaÂsÏkou rozsah, zpuÊsob a lhuÊty
odstranÏovaÂnõÂ zaÂvad ve schuÊdnosti mõÂstnõÂch komunikacõÂ a pruÊjezdnõÂch uÂsekuÊ silnic.
§ 28
(1) PrÏi znecÏisÏteÏnõÂ daÂlnice, silnice nebo mõÂstnõÂ komunikace, ktereÂ zpuÊsobõÂ nebo muÊzÏe zpuÊsobit zaÂvady
ve sjõÂzdnosti nebo schuÊdnosti, musõÂ ten, kdo znecÏisÏteÏnõÂ
zpuÊsobil, je bez pruÊtahuÊ odstranit a uveÂst tuto pozemnõÂ
komunikaci do puÊvodnõÂho stavu; nestane-li se tak, je
povinen uhradit vlastnõÂkovi teÂto pozemnõÂ komunikace
naÂklady spojeneÂ s odstraneÏnõÂm znecÏisÏteÏnõÂ a s uvedenõÂm
pozemnõÂ komunikace do puÊvodnõÂho stavu. TõÂm nejsou

dotcÏeny zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy upravujõÂcõÂ naklaÂdaÂnõÂ s nebezpecÏnyÂmi veÏcmi.14)
(2) PrÏi posÏkozenõÂ daÂlnice, silnice nebo mõÂstnõÂ komunikace, ktereÂ zpuÊsobõÂ nebo muÊzÏe zpuÊsobit zaÂvadu
ve sjõÂzdnosti nebo schuÊdnosti anebo ohrozit bezpecÏnost silnicÏnõÂho provozu podle zvlaÂsÏtnõÂho prÏedpisu,2)
musõÂ ten, kdo posÏkozenõÂ zpuÊsobil, tuto skutecÏnost neprodleneÏ oznaÂmit vlastnõÂkovi pozemnõÂ komunikace
a uhradit mu naÂklady spojeneÂ s odstraneÏnõÂm posÏkozenõÂ a s uvedenõÂm pozemnõÂ komunikace do puÊvodnõÂho stavu; muÊzÏe se teÂzÏ s vlastnõÂkem pozemnõÂ komunikace dohodnout, zÏe posÏkozenõÂ odstranõÂ saÂm.
(3) Pokud zaÂvadu ve sjõÂzdnosti nebo schuÊdnosti
pozemnõÂ komunikace nelze neprodleneÏ odstranit, je
ten, komu povinnost k odstraneÏnõÂ znecÏisÏteÏnõÂ, poprÏõÂpadeÏ k uÂhradeÏ naÂkladuÊ na odstraneÏnõÂ posÏkozenõÂ naÂlezÏõÂ, povinen mõÂsto alesponÏ provizornõÂm zpuÊsobem
neprodleneÏ oznacÏit a zaÂvadu oznaÂmit vlastnõÂkovi pozemnõÂ komunikace.
§ 29
PevneÂ prÏekaÂzÏky
(1) Na vozovkaÂch, dopravnõÂch ostruÊvcõÂch a krajnicõÂch daÂlnice, silnice a mõÂstnõÂ komunikace mohou byÂt
umõÂsteÏny pouze dopravnõÂ znacÏky a zarÏõÂzenõÂ2) kromeÏ
zaÂbradlõÂ, zrcadel a hlaÂsek; ostatnõÂ prÏedmeÏty tvorÏõÂ pevnou prÏekaÂzÏku.
(2) Pevnou prÏekaÂzÏku lze umõÂstit na pozemnõÂ komunikaci pouze na zaÂkladeÏ povolenõÂ silnicÏnõÂho spraÂvnõÂho uÂrÏadu vydaneÂho po projednaÂnõÂ s vlastnõÂkem dotcÏeneÂ pozemnõÂ komunikace a se souhlasem Ministerstva vnitra, jde-li o daÂlnici a rychlostnõÂ silnici, v ostatnõÂch prÏõÂpadech se souhlasem prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu
Policie CÏeskeÂ republiky. PovolenõÂ lze vydat pouze za
prÏedpokladu, zÏe nebude ohrozÏena bezpecÏnost a plynulost silnicÏnõÂho provozu a zÏe zÏadatel o vydaÂnõÂ povolenõÂ
zajistõÂ na svuÊj naÂklad vsÏechna potrÏebnaÂ opatrÏenõÂ.
(3) PevneÂ prÏekaÂzÏky, na jejichzÏ umõÂsteÏnõÂ nebylo
vydaÂno povolenõÂ, jsou jejich vlastnõÂci povinni odstranit na svuÊj naÂklad ve lhuÊteÏ stanoveneÂ silnicÏnõÂm spraÂvnõÂm uÂrÏadem. Po marneÂm uplynutõÂ stanoveneÂ lhuÊty je
vlastnõÂk daÂlnice, silnice nebo mõÂstnõÂ komunikace
opraÂvneÏn odstranit pevnou prÏekaÂzÏku na naÂklady jejõÂho vlastnõÂka.
(4) TvorÏõÂ-li pevnou prÏekaÂzÏku sloup nadzemnõÂho
telekomunikacÏnõÂho nebo energetickeÂho vedenõÂ, pro
jehozÏ umõÂsteÏnõÂ nebylo vydaÂno povolenõÂ silnicÏnõÂho
spraÂvnõÂho uÂrÏadu, muÊzÏe byÂt na jeho umõÂsteÏnõÂ vydaÂno
povolenõÂ podle odstavce 2 nebo dohodne lhuÊtu pro
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jeho odstraneÏnõÂ vlastnõÂk dotcÏeneÂ pozemnõÂ komunikace s vlastnõÂkem dotcÏeneÂho vedenõÂ; nedojde-li k dohodeÏ o lhuÊteÏ odstraneÏnõÂ, rozhodne soud.
(5) TvorÏõÂ-li pevnou prÏekaÂzÏku strom, postupuje se
podle ustanovenõÂ § 15.
Â ST PA
Â TA
Â
CÏ A
Â LNIC, SILNIC
OCHRANA DA
Â
Â
A MISTNICH KOMUNIKACIÂ
A JEJICH STYK S OKOLIÂM
SilnicÏnõÂ ochrannaÂ paÂsma
§ 30
(1) K ochraneÏ daÂlnice, silnice a mõÂstnõÂ komunikace I. nebo II. trÏõÂdy a provozu na nich mimo souvisle
zastaveÏneÂ uÂzemõÂ obcõÂ slouzÏõÂ silnicÏnõÂ ochrannaÂ paÂsma.
SilnicÏnõÂ ochranneÂ paÂsmo pro noveÏ budovanou nebo
rekonstruovanou daÂlnici, silnici a mõÂstnõÂ komunikaci
I. nebo II. trÏõÂdy vznikaÂ na zaÂkladeÏ rozhodnutõÂ o umõÂsteÏnõÂ stavby.5)
(2) SilnicÏnõÂm ochrannyÂm paÂsmem se pro uÂcÏely
tohoto zaÂkona rozumõÂ prostor ohranicÏenyÂ svislyÂmi
plochami vedenyÂmi do vyÂsÏky 50 m a ve vzdaÂlenosti
a) 100 m od osy prÏilehleÂho jõÂzdnõÂho paÂsu daÂlnice,
rychlostnõÂ silnice nebo rychlostnõÂ mõÂstnõÂ komunikace anebo od osy veÏtve jejich krÏizÏovatek; pokud
by takto urcÏeneÂ paÂsmo nezahrnovalo celou plochu
odpocÏõÂvky, tvorÏõÂ hranici paÂsma hranice silnicÏnõÂho
pozemku,
b) 50 m od osy vozovky nebo prÏilehleÂho jõÂzdnõÂho
paÂsu ostatnõÂch silnic I. trÏõÂdy a ostatnõÂch mõÂstnõÂch
komunikacõÂ I. trÏõÂdy,
c) 15 m od osy vozovky nebo od osy prÏilehleÂho
jõÂzdnõÂho paÂsu silnice II. trÏõÂdy nebo III. trÏõÂdy
a mõÂstnõÂ komunikace II. trÏõÂdy.
§ 31
V silnicÏnõÂm ochranneÂm paÂsmu lze povolit zrÏizovaÂnõÂ a provozovaÂnõÂ reklamnõÂch poutacÏuÊ, propagacÏnõÂch
a jinyÂch zarÏõÂzenõÂ, sveÏtelnyÂch zdrojuÊ, barevnyÂch ploch
a jinyÂch obdobnyÂch zarÏõÂzenõÂ, jen pokud nemohou byÂt
zameÏneÏny s dopravnõÂmi znacÏkami nebo s dopravnõÂmi
zarÏõÂzenõÂmi nebo pokud nemohou oslnit uzÏivatele dotcÏeneÂ pozemnõÂ komunikace. PovolenõÂ vydaÂvaÂ prÏõÂslusÏnyÂ
silnicÏnõÂ spraÂvnõÂ uÂrÏad po prÏedchozõÂm souhlasu Ministerstva vnitra, jde-li o daÂlnice a o rychlostnõÂ silnice,
v ostatnõÂch prÏõÂpadech po prÏedchozõÂm souhlasu prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu Policie CÏeskeÂ republiky.

) ZaÂkon cÏ. 111/1994 Sb., o silnicÏnõÂ dopraveÏ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 38/1995 Sb.
VyhlaÂsÏka ministra zahranicÏnõÂch veÏcõÂ cÏ. 64/1987 Sb., o EvropskeÂ dohodeÏ o mezinaÂrodnõÂ silnicÏnõÂ prÏepraveÏ nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ
(ADR).
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§ 32
(1) V silnicÏnõÂch ochrannyÂch paÂsmech lze jen na
zaÂkladeÏ povolenõÂ vydaneÂho silnicÏnõÂm spraÂvnõÂm uÂrÏadem a za podmõÂnek v povolenõÂ uvedenyÂch
a) provaÂdeÏt stavby, ktereÂ podle zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ5)
vyzÏadujõÂ povolenõÂ nebo ohlaÂsÏenõÂ stavebnõÂmu
uÂrÏadu,
b) provaÂdeÏt tereÂnnõÂ uÂpravy, jimizÏ by se uÂrovenÏ tereÂnu
snõÂzÏila nebo zvyÂsÏila ve vztahu k niveleteÏ vozovky.
UstanovenõÂmi tohoto odstavce nejsou dotcÏeny prÏedpisy o uÂzemnõÂm plaÂnovaÂnõÂ a o stavebnõÂm rÏaÂdu.5)
(2) PovolenõÂ podle prÏedchozõÂho odstavce se nevyzÏaduje pro stavby cÏekaÂren linkoveÂ osobnõÂ dopravy,
zarÏõÂzenõÂ tramvajovyÂch a trolejbusovyÂch drah, telekomunikacÏnõÂch a energetickyÂch vedenõÂ a pro stavby souvisejõÂcõÂ s uÂpravou odtokovyÂch pomeÏruÊ.
§ 33
V silnicÏnõÂm ochranneÂm paÂsmu na vnitrÏnõÂ straneÏ
oblouku silnice a mõÂstnõÂ komunikace I. nebo II. trÏõÂdy
o polomeÏru 500 m a mensÏõÂm a v rozhledovyÂch trojuÂhelnõÂcõÂch prostoruÊ uÂrovnÏovyÂch krÏizÏovatek teÏchto pozemnõÂch komunikacõÂ se nesmõÂ zrÏizovat a provozovat
jakeÂkoliv objekty, vysazovat stromy nebo vysokeÂ kerÏe
a peÏstovat takoveÂ kultury, ktereÂ by svyÂm vzruÊstem
a s prÏihleÂdnutõÂm k uÂrovni tereÂnu rusÏily rozhled potrÏebnyÂ pro bezpecÏnost silnicÏnõÂho provozu; to neplatõÂ
pro lesnõÂ porosty s kerÏovyÂm parkem zajisÏt'ujõÂcõÂ stabilitu
okraje lesa. Strany rozhledovyÂch trojuÂhelnõÂkuÊ se stanovujõÂ 100 m u silnice oznacÏeneÂ dopravnõÂ znacÏkou podle
zvlaÂsÏtnõÂho prÏedpisu2) jako silnice hlavnõÂ a 55 m u silnice
oznacÏeneÂ dopravnõÂ znacÏkou podle zvlaÂsÏtnõÂho prÏedpisu2) jako silnice vedlejsÏõÂ.
§ 34
(1) VlastnõÂk daÂlnice, silnice a mõÂstnõÂ komunikace
I. nebo II. trÏõÂdy je opraÂvneÏn v silnicÏnõÂm ochranneÂm
paÂsmu na nezbytnou dobu a v nezbytneÂ mõÂrÏe vstupovat na cizõÂ pozemky, nebo na stavby na nich stojõÂcõÂ, za
uÂcÏelem oprav, uÂdrzÏby, umõÂsteÏnõÂ zaÂsneÏzÏek, odstranÏovaÂnõÂ
naÂsledkuÊ nehod a jinyÂch prÏekaÂzÏek omezujõÂcõÂch silnicÏnõÂ
provoz. PrÏitom je povinen dbaÂt toho, aby tõÂm byla co
nejmeÂneÏ rusÏena praÂva vlastnõÂkuÊ a aby vstupem a cÏinnostmi nevznikly sÏkody, kteryÂm je mozÏno zabraÂnit.
Vznikne-li tõÂm sÏkoda na pozemku nebo na stavbeÏ, je
ten, kdo sÏkodu zpuÊsobil, povinen ji nahradit; teÂto odpoveÏdnosti se nemuÊzÏe zprostit.
(2) JednaÂ-li se o pozemnõÂ komunikaci nebo jejõÂ
cÏaÂst, pro kterou se nezrÏizuje silnicÏnõÂ ochranneÂ paÂsmo,
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platõÂ toto ustanovenõÂ pro vstup vlastnõÂka pozemnõÂ komunikace na sousednõÂ pozemky.
(3) Nelze-li dosaÂhnout pozÏadovaneÂho uÂcÏelu jinak, je vlastnõÂk daÂlnice, silnice nebo mõÂstnõÂ komunikace opraÂvneÏn ve stavu nouze nebo v naleÂhaveÂm verÏejneÂm zaÂjmu na zachovaÂnõÂ sjõÂzdnosti a schuÊdnosti teÂto
pozemnõÂ komunikace na nezbytnou dobu, v nezbytneÂ
mõÂrÏe a za naÂhradu pouzÏõÂt nemovitost vlastnõÂka v silnicÏnõÂm ochranneÂm paÂsmu, a nenõÂ-li silnicÏnõÂ ochranneÂ paÂsmo zrÏõÂzeno, vlastnõÂka sousednõÂ nemovitosti.
§ 35
Ochrana daÂlnice, silnice a mõÂstnõÂ komunikace
(1) SilnicÏnõÂ spraÂvnõÂ uÂrÏad zjisÏt'uje zdroje ohrozÏovaÂnõÂ daÂlnice, silnice a mõÂstnõÂ komunikace a zdroje rusÏenõÂ silnicÏnõÂho provozu na nich. PrÏi zjisÏteÏnõÂ zdroje
ohrozÏenõÂ narÏõÂdõÂ silnicÏnõÂ spraÂvnõÂ uÂrÏad jeho provozovateli nebo vlastnõÂku odstraneÏnõÂ zdroje ohrozÏenõÂ. NevyhovõÂ-li provozovatel nebo vlastnõÂk zdroje ohrozÏenõÂ,
silnicÏnõÂ spraÂvnõÂ uÂrÏad rozhodne o odstraneÏnõÂ zdroje
ohrozÏenõÂ na jeho naÂklady.
(2) VlastnõÂk nemovitosti sousedõÂcõÂ s pruÊjezdnõÂm
uÂsekem silnice nebo s mõÂstnõÂ komunikacõÂ v zastaveÏneÂm uÂzemõÂ obce je v nezbytneÏ nutnyÂch prÏõÂpadech
povinen za jednoraÂzovou uÂhradu strpeÏt zrÏõÂzenõÂ veÏcneÂho brÏemene na sveÂ nemovitosti spocÏõÂvajõÂcõÂho
v umõÂsteÏnõÂ verÏejneÂho osveÏtlenõÂ, dopravnõÂch znacÏek
a zarÏõÂzenõÂ a tabulek s oznacÏenõÂm mõÂstnõÂch naÂzvuÊ. RozhodnutõÂ o zrÏõÂzenõÂ veÏcneÂho brÏemene a o vyÂsÏi uÂhrady
vydaÂvaÂ prÏõÂslusÏnyÂ silnicÏnõÂ spraÂvnõÂ uÂrÏad u dopravnõÂch
znacÏek a zarÏõÂzenõÂ na zaÂkladeÏ rozhodnutõÂ o jejich uzÏitõÂ
vydaneÂho orgaÂnem prÏõÂslusÏnyÂm podle zvlaÂsÏtnõÂho prÏedpisu.2)
§ 36
Styk daÂlnice, silnice a mõÂstnõÂ komunikace
s vedenõÂmi a s okolõÂm
(1) ZÏaÂdaÂ-li to verÏejnyÂ zaÂjem, muÊzÏe daÂlnice, silnice
a mõÂstnõÂ komunikace krÏõÂzÏit inzÏenyÂrskeÂ sõÂteÏ a jinaÂ vedenõÂ, vody, zaÂsoby prÏõÂrodnõÂch podzemnõÂch vod, uÂzemõÂ
chraÂneÏnaÂ podle zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ,15) vodohospodaÂrÏskaÂ a jinaÂ dõÂla, nebo se jich jinak dotknout a muÊzÏe byÂt
jimi krÏõÂzÏena nebo jinak dotcÏena, a to zpuÊsobem prÏimeÏrÏenyÂm ochraneÏ zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ a mõÂstnõÂm
pomeÏruÊm tak, aby byly co nejmeÂneÏ dotcÏeny zaÂjmy
zuÂcÏastneÏnyÂch vlastnõÂkuÊ.
(2) EnergetickaÂ, telekomunikacÏnõÂ, vodovodnõÂ, kanalizacÏnõÂ a jinaÂ vedenõÂ, zarÏõÂzenõÂ pro rozvod tepla
a topnyÂch plynuÊ (daÂle jen ¹vedenõÂª), s vyÂjimkou ve-

) NaprÏ. zaÂkon cÏ. 222/1994 Sb., o podmõÂnkaÂch podnikaÂnõÂ a o vyÂkonu staÂtnõÂ spraÂvy v energetickyÂch odveÏtvõÂch a o StaÂtnõÂ
energetickeÂ inspekci, zaÂkon cÏ. 138/1973 Sb., o vodaÂch (vodnõÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 44/1988 Sb.,
o ochraneÏ a vyuzÏitõÂ nerostneÂho bohatstvõÂ (hornõÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 110/1964 Sb., o telekomunikacõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, a zaÂkon CÏNR cÏ. 20/1987 Sb., o staÂtnõÂ pamaÂtkoveÂ peÂcÏi, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ.
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denõÂ tramvajovyÂch a trolejbusovyÂch drah, pokud nejsou zrÏizovaÂna pro potrÏeby daÂlnice, silnice nebo mõÂstnõÂ
komunikace, nesmeÏjõÂ byÂt podeÂlneÏ umõÂst'ovaÂna v jejich
teÏlese a na silnicÏnõÂch pomocnyÂch pozemcõÂch, pokud
v dalsÏõÂch ustanovenõÂch nenõÂ stanoveno jinak.
(3) NenõÂ-li mozÏno umõÂstit bez neuÂmeÏrnyÂch naÂkladuÊ vedenõÂ mimo silnicÏnõÂ pozemek, lze povolit jako
zvlaÂsÏtnõÂ uzÏõÂvaÂnõÂ daÂlnice, silnice nebo mõÂstnõÂ komunikace podeÂlneÂ umõÂsteÏnõÂ tohoto vedenõÂ do silnicÏnõÂho
pomocneÂho pozemku, do strÏednõÂho deÏlicõÂho paÂsu
nebo na mosty a mostnõÂ objekty dotcÏeneÂ pozemnõÂ
komunikace. Pokud zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpis16) nestanovõÂ jinak, uzavrÏe vlastnõÂk dotcÏeneÂ pozemnõÂ komunikace na
zaÂkladeÏ vydaneÂho povolenõÂ ke zvlaÂsÏtnõÂmu uzÏõÂvaÂnõÂ
s vlastnõÂkem vedenõÂ smlouvu o zrÏõÂzenõÂ veÏcneÂho brÏemene k pozemnõÂ komunikaci za jednoraÂzovou
uÂhradu. Nedojde-li k dohodeÏ, rozhodne o zrÏõÂzenõÂ
veÏcneÂho brÏemene a vyÂsÏi uÂhrady soud.
(4) V zastaveÏneÂm uÂzemõÂ obce mohou byÂt podeÂlneÏ
umõÂst'ovaÂna vedenõÂ, kromeÏ prÏõÂpaduÊ uvedenyÂch v odstavci 3 a za podmõÂnek uvedenyÂch v tomto odstavci,
i v chodnõÂcõÂch a v prÏilehlyÂch zelenyÂch paÂsech pruÊjezdnõÂho uÂseku silnice nebo v mõÂstnõÂ komunikaci prÏi nejvysÏsÏõÂm mozÏneÂm ohledu vuÊcÏi vegetaci. V prÏõÂpadech,
kdy je vyloucÏena mozÏnost jineÂho technickeÂho rÏesÏenõÂ,
mohou byÂt vedenõÂ daÂle umõÂsteÏna i ve vozovkaÂch teÏchto
pozemnõÂch komunikacõÂ.
(5) PrÏi provaÂdeÏnõÂ stavebnõÂch pracõÂ na daÂlnici, silnici nebo mõÂstnõÂ komunikaci, prÏi kteryÂch by mohlo
dojõÂt k posÏkozenõÂ vedenõÂ, je vlastnõÂk vedenõÂ povinen
na vyÂzvu vlastnõÂka dotcÏeneÂ pozemnõÂ komunikace zajistit bezuÂplatneÏ potrÏebneÂ podklady a odbornyÂ dozor.
(6) V prÏõÂpadeÏ havaÂrie vedenõÂ nenõÂ pro nezbytneÂ
praÂce k bezprostrÏednõÂmu odstraneÏnõÂ teÂto havaÂrie potrÏebneÂ prÏedchozõÂ povolenõÂ ke zvlaÂsÏtnõÂmu uzÏõÂvaÂnõÂ daÂlnice, silnice nebo mõÂstnõÂ komunikace. VlastnõÂk vedenõÂ
je povinen neprodleneÏ oznaÂmit vlastnõÂku dotcÏeneÂ pozemnõÂ komunikace provedenõÂ pracõÂ, jejich mõÂsto alesponÏ provizorneÏ oznacÏit a zabezpecÏit a zajistit naÂsledneÂ uvedenõÂ dotcÏeneÂho uÂseku pozemnõÂ komunikace do puÊvodnõÂho stavu podle podmõÂnek stanovenyÂch v dodatecÏneÂm povolenõÂ ke zvlaÂsÏtnõÂmu uzÏõÂvaÂnõÂ
pozemnõÂ komunikace.
(7) PrÏi vyÂstavbeÏ noveÂ daÂlnice, silnice nebo mõÂstnõÂ
komunikace nebo prÏi jejich rekonstrukci je objednatel
teÂto stavby povinen uhradit jen vyvolaneÂ nezbytneÂ
uÂpravy prÏõÂmo dotcÏeneÂho uÂseku vedenõÂ, a to na uÂrovni
staÂvajõÂcõÂho technickeÂho rÏesÏenõÂ. UÂpravy souvisejõÂcõÂ
s modernizacõÂ nebo se zvyÂsÏenõÂm vyÂkonnosti vedenõÂ je
povinen uhradit jejich vlastnõÂk.
(8) Pokud tento zaÂkon nestanovõÂ jinak, platõÂ
zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy15) o styku daÂlnice, silnice a mõÂstnõÂ
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) ZaÂkon cÏ. 110/1964 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
ZaÂkon cÏ. 222/1994 Sb.

komunikace s inzÏenyÂrskyÂmi sõÂteÏmi a jinyÂmi vedenõÂmi,
s vodami, zaÂsobami prÏõÂrodnõÂch podzemnõÂch vod, s uÂzemõÂm chraÂneÏnyÂm podle zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ, s dobyÂvacõÂm prostorem a s vodohospodaÂrÏskyÂmi a jinyÂmi dõÂly.
Podrobnosti o zpuÊsobu umõÂst'ovaÂnõÂ, oprav a udrzÏovaÂnõÂ
inzÏenyÂrskyÂch sõÂtõÂ a jinyÂch vedenõÂ na silnicÏnõÂch pozemcõÂch stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ prÏedpis.
§ 37
Styk s draÂhami
(1) KrÏõÂzÏenõÂ silnice a mõÂstnõÂ komunikace s draÂhou
se zrÏizuje mimo uÂrovenÏ kolejõÂ. ZrÏõÂzenõÂ uÂrovnÏoveÂho
krÏõÂzÏenõÂ silnice nebo mõÂstnõÂ komunikace s draÂhou (prÏejezd) muÊzÏe prÏõÂslusÏnyÂ silnicÏnõÂ spraÂvnõÂ uÂrÏad se souhlasem
draÂzÏnõÂho spraÂvnõÂho uÂrÏadu a prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu Policie
CÏeskeÂ republiky povolit pouze v prÏõÂpadech maleÂho
dopravnõÂho vyÂznamu stanovenyÂch provaÂdeÏcõÂm prÏedpisem. Toto ustanovenõÂ se nevztahuje na tramvajovou
a trolejbusovou draÂhu a na vlecÏku.
(2) ZabezpecÏovacõÂ zarÏõÂzenõÂ na prÏejezdu s draÂhou
umõÂst'uje a udrzÏuje vlastnõÂk draÂhy. VlastnõÂk draÂhy je
povinen udrzÏovat v rÏaÂdneÂm stavu silnici nebo mõÂstnõÂ
komunikaci na prÏejezdu bez zaÂvor do vzdaÂlenosti
2,5 m od osy krajnõÂ koleje, na prÏejezdu se zaÂvorami
v uÂseku mezi zaÂvorami, a to v celeÂ sÏõÂrÏi teÏlesa pozemnõÂ
komunikace. Pokud sÏõÂrÏka silnice nebo mõÂstnõÂ komunikace na prÏejezdu neodpovõÂdaÂ sÏõÂrÏce jejõÂch prÏilehlyÂch
uÂsekuÊ, je vlastnõÂk draÂhy povinen prÏejezd prÏi jeho rekonstrukci prÏimeÏrÏeneÏ rozsÏõÂrÏit; u silnic a mõÂstnõÂch komunikacõÂ uzÏsÏõÂch nezÏ 5 m musõÂ byÂt na prÏejezdu zachovaÂna volnaÂ sÏõÂrÏka alesponÏ 5 m.
(3) U silnice a mõÂstnõÂ komunikace II. trÏõÂdy je
vlastnõÂk draÂhy povinen zajistit
a) uÂpravu prÏejezdu umozÏnÏujõÂcõÂ plynuleÂ najõÂzÏdeÏnõÂ silnicÏnõÂch vozidel,
b) opatrÏenõÂ na prÏejezdu v souvisle zastaveÏneÂm uÂzemõÂ
obcõÂ, aby chodci prÏi prÏechodu draÂhy nebyli nuceni
pouzÏõÂvat vozovky silnice nebo mõÂstnõÂ komunikace,
c) aby umõÂsteÏnaÂ draÂzÏnõÂ zarÏõÂzenõÂ nebraÂnila nutneÂmu
rozhledu uzÏivateluÊ silnice nebo mõÂstnõÂ komunikace a s vyÂjimkou trolejovyÂch vedenõÂ nezasahovala do prostoru nad jejich vozovku do vyÂsÏe 5 m;
zarÏõÂzenõÂ, kteraÂ tomu neodpovõÂdajõÂ, musõÂ byÂt prÏi
rekonstrukci draÂhy prÏemõÂsteÏna nebo odstraneÏna.
(4) Je-li to z technickyÂch duÊvoduÊ nutneÂ nebo
zÏaÂdaÂ-li to verÏejnyÂ zaÂjem, muÊzÏe byÂt kromeÏ tramvajoveÂ
a trolejbusoveÂ draÂhy vedena po silnici nebo po mõÂstnõÂ
komunikaci i jinaÂ draÂha, a to zpuÊsobem prÏimeÏrÏenyÂm
mõÂstnõÂm pomeÏruÊm tak, aby byly co nejmeÂneÏ dotcÏeny
zaÂjmy zuÂcÏastneÏnyÂch vlastnõÂkuÊ i provozovateluÊ a aby
nebyl vzaÂjemneÏ ohrozÏovaÂn jejich provoz. PrÏõÂpadneÂ
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strÏety zaÂjmuÊ rozhoduje prÏõÂslusÏnyÂ silnicÏnõÂ spraÂvnõÂ uÂrÏad
se souhlasem draÂzÏnõÂho spraÂvnõÂho uÂrÏadu.
(5) Pokud tento zaÂkon nestanovõÂ jinak, platõÂ
zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy13) pro styk daÂlnice, silnice a mõÂstnõÂ
komunikace s draÂhou, pro jejich krÏõÂzÏenõÂ, zabezpecÏenõÂ
teÏchto krÏõÂzÏenõÂ a pro pouzÏõÂvaÂnõÂ silnice a mõÂstnõÂ komunikace k vedenõÂ draÂhy.
§ 38
PouzÏõÂvaÂnõÂ daÂlnice, silnice a mõÂstnõÂ komunikace
prÏi velkyÂch stavbaÂch
(1) Pokud v duÊsledku jineÂ investicÏnõÂ vyÂstavby maÂ
byÂt zrusÏena cÏaÂst daÂlnice, silnice nebo mõÂstnõÂ komunikace nebo dlouhodobeÏ na nõÂ vyloucÏen verÏejnyÂ provoz,
je objednatel teÂto vyÂstavby povinen postavit na svuÊj
naÂklad naÂhradnõÂ pozemnõÂ komunikaci a bezuÂplatneÏ ji
prÏeveÂst vlastnõÂkovi puÊvodnõÂ pozemnõÂ komunikace,
kteraÂ maÂ byÂt zrusÏena.
(2) MaÂ-li se prÏi velkeÂ stavbeÏ nebo prÏi rozsaÂhlyÂch
teÏzÏebnõÂch pracõÂch nebo tereÂnnõÂch uÂpravaÂch vyzÏadujõÂcõÂch stavebnõÂ povolenõÂ, poprÏõÂpadeÏ schvaÂlenõÂ podle
zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ5) pouzÏõÂvat silnice nebo mõÂstnõÂ komunikace v rozsahu nebo zpuÊsobem, jemuzÏ neodpovõÂdaÂ stavebnõÂ stav nebo dopravneÏ technickyÂ stav teÏchto
pozemnõÂch komunikacõÂ, musõÂ byÂt objednatelem dõÂla
a na jeho naÂklad zajisÏteÏny potrÏebneÂ uÂpravy dotcÏeneÂ
pozemnõÂ komunikace, poprÏõÂpadeÏ vybudovaÂnõÂ objõÂzÏd'ky odpovõÂdajõÂcõÂ prÏedpoklaÂdaneÂmu provozu, a to
v dohodeÏ s vlastnõÂkem silnice nebo mõÂstnõÂ komunikace.
(3) Nedojde-li k dohodeÏ, rozhodne o rozsahu potrÏebnyÂch uÂprav dotcÏeneÂ pozemnõÂ komunikace, prÏõÂpadneÏ o stanovenõÂ tras stavenisÏtnõÂ dopravy nebo o vybudovaÂnõÂ objõÂzÏd'ky prÏõÂslusÏnyÂ stavebnõÂ uÂrÏad na zaÂkladeÏ stanoviska prÏõÂslusÏneÂho silnicÏnõÂho spraÂvnõÂho uÂrÏadu. PrÏõÂslusÏnyÂ silnicÏnõÂ spraÂvnõÂ uÂrÏad je povinen zaujmout stanovisko do 30 dnuÊ od dorucÏenõÂ zÏaÂdosti o jeho vypracovaÂnõÂ.
§ 39
MimorÏaÂdneÂ zmeÏny dopravnõÂho vyÂznamu
Dojde-li k podstatneÂmu naÂruÊstu zatõÂzÏenõÂ cÏaÂsti silnice nebo mõÂstnõÂ komunikace, jejõÂzÏ stavebnõÂ stav nebo
dopravneÏ technickyÂ stav tomuto naÂruÊstu zjevneÏ neodpovõÂdaÂ, je osoba, kteraÂ naÂruÊst zpuÊsobila, povinna uhradit naÂklady spojeneÂ s nezbytnou uÂpravou dotcÏeneÂ cÏaÂsti
silnice nebo mõÂstnõÂ komunikace. Nedojde-li k dohodeÏ
o vyÂsÏi uÂhrady s vlastnõÂkem dotcÏeneÂ cÏaÂsti silnice nebo
mõÂstnõÂ komunikace, rozhodne soud.
Â ST SÏ ESTA
Â
CÏ A
Â
Â
Â
Â
STATNI SPRAVA A STATNIÂ DOZOR
§ 40
VyÂkon staÂtnõÂ spraÂvy
(1) StaÂtnõÂ spraÂvu ve veÏcech daÂlnice, silnice, mõÂstnõÂ

komunikace a verÏejneÂ uÂcÏeloveÂ komunikace vykonaÂvajõÂ
silnicÏnõÂ spraÂvnõÂ uÂrÏady, kteryÂmi jsou Ministerstvo dopravy a spojuÊ a okresnõÂ uÂrÏady. PuÊsobnost silnicÏnõÂho
spraÂvnõÂho uÂrÏadu vykonaÂvajõÂ v rozsahu stanoveneÂm
tõÂmto zaÂkonem teÂzÏ obce.
(2) Ministerstvo dopravy a spojuÊ
a) rozhoduje o zarÏazenõÂ pozemnõÂ komunikace do
kategorie daÂlnice nebo silnice a o zmeÏnaÂch teÏchto
kategoriõÂ,
b) rozhoduje o zrusÏenõÂ daÂlnice nebo silnice po dohodeÏ s Ministerstvem obrany,
c) vykonaÂvaÂ puÊsobnost silnicÏnõÂho spraÂvnõÂho uÂrÏadu
a speciaÂlnõÂho stavebnõÂho uÂrÏadu4) podle tohoto zaÂkona ve veÏcech daÂlnic a rychlostnõÂch silnic,
d) povoluje zvlaÂsÏtnõÂ uzÏõÂvaÂnõÂ silnic formou prÏepravy
zvlaÂsÏt' teÏzÏkyÂch nebo rozmeÏrnyÂch prÏedmeÏtuÊ a uzÏõÂvaÂnõÂ vozidel, jejichzÏ rozmeÏry nebo hmotnost prÏesahujõÂ mõÂru stanovenou zvlaÂsÏtnõÂmi prÏedpisy,10)
pokud trasa prÏepravy prÏesahuje uÂzemnõÂ obvod
jednoho okresu,
e) rozhoduje o opravnyÂch prostrÏedcõÂch proti rozhodnutõÂm okresnõÂch uÂrÏaduÊ.
a)

b)
c)

d)

(3) OkresnõÂ uÂrÏady
vykonaÂvajõÂ puÊsobnost silnicÏnõÂho spraÂvnõÂho uÂrÏadu
a speciaÂlnõÂho stavebnõÂho uÂrÏadu ve veÏcech silnic
s vyÂjimkou veÏcõÂ, ve kteryÂch rozhoduje Ministerstvo dopravy a spojuÊ,
projednaÂvajõÂ prÏestupky na daÂlnicõÂch a na silnicõÂch
podle tohoto zaÂkona a podle zvlaÂsÏtnõÂho prÏedpisu,17)
vykonaÂvajõÂ puÊsobnost speciaÂlnõÂho stavebnõÂho
uÂrÏadu ve veÏcech mõÂstnõÂch komunikacõÂ v obcõÂch,
ktereÂ nejsou podle zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ5) poveÏrÏeny vyÂkonem puÊsobnosti obecneÂho stavebnõÂho
uÂrÏadu,
rozhodujõÂ o opravnyÂch prostrÏedcõÂch proti rozhodnutõÂm obcõÂ.

(4) Obce
a) rozhodujõÂ o zarÏazenõÂ pozemnõÂ komunikace do
kategorie mõÂstnõÂch komunikacõÂ a o vyrÏazenõÂ
mõÂstnõÂ komunikace z teÂto kategorie,
b) projednaÂvajõÂ prÏestupky ve veÏcech mõÂstnõÂch komunikacõÂ a verÏejneÏ prÏõÂstupnyÂch uÂcÏelovyÂch komunikacõÂ podle tohoto zaÂkona a podle zvlaÂsÏtnõÂho prÏedpisu,17)
c) vykonaÂvajõÂ puÊsobnost silnicÏnõÂho spraÂvnõÂho uÂrÏadu
ve veÏcech mõÂstnõÂch komunikacõÂ a verÏejneÏ prÏõÂstupnyÂch uÂcÏelovyÂch komunikacõÂ,
d) vykonaÂvajõÂ puÊsobnost speciaÂlnõÂho stavebnõÂho
uÂrÏadu ve veÏcech mõÂstnõÂch komunikacõÂ, pokud

) § 23 zaÂkona CÏNR cÏ. 200/1990 Sb., o prÏestupcõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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jsou podle zvlaÂsÏtnõÂho prÏedpisu5) poveÏrÏeny vyÂkonem funkce obecneÂho stavebnõÂho uÂrÏadu.
§ 41
StaÂtnõÂ dozor
(1) StaÂtnõÂ dozor na daÂlnicõÂch, silnicõÂch, mõÂstnõÂch
komunikacõÂch a verÏejneÏ prÏõÂstupnyÂch uÂcÏelovyÂch komunikacõÂch vykonaÂvajõÂ silnicÏnõÂ spraÂvnõÂ uÂrÏady a obce
v rozsahu sveÂ puÊsobnosti. Ministerstvo dopravy
a spojuÊ vykonaÂvaÂ vrchnõÂ staÂtnõÂ dozor nad vyÂkonem
staÂtnõÂho dozoru provaÂdeÏneÂho okresnõÂmi uÂrÏady a obcemi.
(2) Osoba poveÏrÏenaÂ vyÂkonem staÂtnõÂho dozoru
dozõÂraÂ, zda vlastnõÂci (spraÂvci) a uzÏivateleÂ pozemnõÂch
komunikacõÂ plnõÂ povinnosti stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem. ZjistõÂ-li poveÏrÏenaÂ osoba prÏi vyÂkonu staÂtnõÂho dozoru porusÏenõÂ povinnostõÂ stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem,
podle potrÏeby a povahy zjisÏteÏnyÂch nedostatkuÊ põÂsemneÏ
ulozÏõÂ zpuÊsob a lhuÊtu odstraneÏnõÂ teÏchto nedostatkuÊ
a jejich prÏõÂcÏin.
(3) ZjistõÂ-li osoba poveÏrÏenaÂ vyÂkonem staÂtnõÂho dozoru prÏi vyÂkonu dozoru zaÂvazÏneÂ zaÂvady ve stavebnõÂm
stavu nebo v dopravneÏ technickeÂm stavu pozemnõÂ komunikace, ktereÂ bezprostrÏedneÏ ohrozÏujõÂ uzÏivatele nebo
pozemnõÂ komunikaci, je opraÂvneÏna põÂsemneÏ narÏõÂdit
vlastnõÂku teÂto pozemnõÂ komunikace okamzÏiteÂ zastavenõÂ nebo omezenõÂ jejõÂho uzÏõÂvaÂnõÂ a vyrozumõÂ o tom
prÏõÂslusÏnyÂ silnicÏnõÂ spraÂvnõÂ uÂrÏad, kteryÂ je povinen ve
lhuÊteÏ dvou dnuÊ zahaÂjit prÏõÂslusÏneÂ spraÂvnõÂ rÏõÂzenõÂ.
(4) Osoba poveÏrÏenaÂ vyÂkonem staÂtnõÂho dozoru je
povinna prokaÂzat se pruÊkazem, kteryÂ musõÂ obsahovat
jejõÂ jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ a veÏcnyÂ i uÂzemnõÂ rozsah jejõÂho
opraÂvneÏnõÂ. Vzor tohoto pruÊkazu stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ
prÏedpis.
(5) Na osoby poveÏrÏeneÂ vyÂkonem vrchnõÂho staÂtnõÂho dozoru se vztahujõÂ prÏi vyÂkonu dozoru opraÂvneÏnõÂ
a povinnosti podle odstavcuÊ 2, 3 a 4.
(6) OstatnõÂ praÂva a povinnosti osob poveÏrÏenyÂch
vyÂkonem staÂtnõÂho dozoru jsou stanoveny zvlaÂsÏtnõÂm
prÏedpisem.18)
Pokuty
§ 42
(1) SilnicÏnõÂ spraÂvnõÂ uÂrÏad ulozÏõÂ pokutu azÏ do vyÂsÏe
200 000 KcÏ praÂvnickeÂ osobeÏ, kteraÂ
a) po põÂsemneÂm upozorneÏnõÂ osoby poveÏrÏeneÂ vyÂkonem staÂtnõÂho dozoru nesplnila povinnost umõÂstit
nebo udrzÏovat dopravnõÂ znacÏku nebo zarÏõÂzenõÂ,
b) zpuÊsobila nebo neodstranila zaÂvadu ve sjõÂzdnosti
nebo schuÊdnosti nebo u zaÂvady zpuÊsobeneÂ prÏõÂrodnõÂmi situacemi a jejich duÊsledky takovou zaÂvadu
nezmõÂrnila nebo na zaÂvadu prÏedepsanyÂm zpuÊsobem neupozornila,

c) neopraÂvneÏneÏ zrÏõÂdila, pozmeÏnila nebo zrusÏila sjezd
nebo naÂjezd z daÂlnice, silnice nebo mõÂstnõÂ komunikace na sousednõÂ nemovitost,
d) prÏi obecneÂm uzÏõÂvaÂnõÂ daÂlnice, silnice nebo mõÂstnõÂ
komunikace porusÏila zaÂkazy stanoveneÂ v § 19
odst. 2 a 3,
e) neodstranila zdroj ohrozÏenõÂ daÂlnice, silnice nebo
mõÂstnõÂ komunikace nebo zdroj rusÏenõÂ silnicÏnõÂho
provozu na nich,
f) neopraÂvneÏneÏ umõÂstila pevnou prÏekaÂzÏku na pozemnõÂ komunikaci nebo ji podle rozhodnutõÂ neodstranila,
g) bez souhlasu silnicÏnõÂho spraÂvnõÂho uÂrÏadu provedla
v silnicÏnõÂm ochranneÂm paÂsmu cÏinnosti, ktereÂ tento
souhlas vyzÏadujõÂ, nebo jinak porusÏila rezÏim stanovenyÂ pro silnicÏnõÂ ochrannaÂ paÂsma,
h) neuzavrÏela nebo neoznacÏila cÏaÂst pozemnõÂ komunikace, hrozilo-li nebezpecÏõÂ z prodlenõÂ vlivem havaÂrie inzÏenyÂrskyÂch sõÂtõÂ nebo jinyÂch vedenõÂ, zÏivelnõÂch pohrom, dopravnõÂch nehod a zrÏõÂcenõÂ nebo
posÏkozenõÂ objektuÊ,
i) neuposlechla prÏõÂkazu osoby poveÏrÏeneÂ vyÂkonem
staÂtnõÂho dozoru prÏi vyÂkonu tohoto dozoru.
(2) SilnicÏnõÂ spraÂvnõÂ uÂrÏad ulozÏõÂ pokutu azÏ do vyÂsÏe
500 000 KcÏ praÂvnickeÂ osobeÏ, kteraÂ
a) nevykonaÂvala povinnosti souvisejõÂcõÂ s vyÂkonem
vlastnickeÂho praÂva do doby prÏevodu pozemnõÂ komunikace na jineÂho vlastnõÂka prÏi zmeÏneÏ jejõÂ kategorie,
b) uzÏila prÏi zvlaÂsÏtnõÂm uzÏõÂvaÂnõÂ daÂlnici, silnici nebo
mõÂstnõÂ komunikaci bez povolenõÂ nebo nedodrzÏela
podmõÂnky stanoveneÂ v povolenõÂ,
c) neopraÂvneÏneÏ uzavrÏela daÂlnici, silnici, mõÂstnõÂ komunikaci nebo verÏejneÏ prÏõÂstupnou uÂcÏelovou komunikaci nebo neopraÂvneÏneÏ zrÏõÂdila objõÂzÏd'ku
anebo narÏõÂzenou uzavõÂrku nebo objõÂzÏd'ku neoznacÏila podle vydaneÂho rozhodnutõÂ anebo nedodrzÏela
podmõÂnky stanoveneÂ tõÂmto rozhodnutõÂm.
§ 43
Ï
(1) RõÂzenõÂ o ulozÏenõÂ pokuty lze zahaÂjit jen do
jednoho roku ode dne, kdy se silnicÏnõÂ spraÂvnõÂ uÂrÏad
nebo obec dozveÏdeÏla o tom, zÏe dosÏlo k porusÏenõÂ povinnostõÂ uvedenyÂch v § 42, nejpozdeÏji vsÏak do trÏõÂ let
ode dne, kdy k porusÏenõÂ dosÏlo, a jde-li o pokracÏujõÂcõÂ
neopraÂvneÏneÂ porusÏovaÂnõÂ, nejpozdeÏji do trÏõÂ let od doby,
kdy neopraÂvneÏnaÂ cÏinnost jesÏteÏ trvala. SilnicÏnõÂ spraÂvnõÂ
uÂrÏad nebo obec pokutu rovneÏzÏ vybere.
(2) PrÏi stanovenõÂ vyÂsÏe pokuty prÏihlõÂzÏõÂ silnicÏnõÂ
spraÂvnõÂ uÂrÏad nebo obec k zaÂvazÏnosti, vyÂznamu
a k dobeÏ trvaÂnõÂ protipraÂvnõÂ cÏinnosti, jakozÏ i k rozsahu
zpuÊsobeneÂ sÏkody.

) ZaÂkon CÏNR cÏ. 552/1991 Sb., o staÂtnõÂ kontrole, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 166/1993 Sb.
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(3) Pokuty ulozÏeneÂ a vybraneÂ podle tohoto zaÂkona jsou prÏõÂjmem staÂtnõÂho rozpocÏtu. UlozÏõÂ-li pokutu
obec, je pokuta prÏõÂjmem teÂto obce.
Â ST SE DM A
Â
CÏ A
Â VEÏRECÏNA
Â USTANOVENIÂ
ZA
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prÏedpisy k provedenõÂ § 6, 8, 9, 10, 16, 20, 22, 24, 25,
27, 36, 37 a 41.
(2) Ministerstvo financõÂ vydaÂ praÂvnõÂ prÏedpis
k provedenõÂ § 21.
§ 47
ZrusÏovacõÂ ustanovenõÂ

§ 44
SpolecÏnaÂ ustanovenõÂ
(1) Pokud tento zaÂkon nestanovõÂ jinak, postupuje
se v rÏõÂzenõÂ o veÏcech upravenyÂch tõÂmto zaÂkonem podle
obecnyÂch prÏedpisuÊ o spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ.19)
(2) PrÏi prÏevodu daÂlnice nebo silnice z vlastnictvõÂ
staÂtu do vlastnictvõÂ obce v souvislosti se zmeÏnou kategorie pozemnõÂ komunikace podle § 3 odst. 3 a prÏi prÏevodu daÂlnice nebo silnice z vlastnictvõÂ staÂtu na jineÂ
osoby podle § 38 odst. 1 se nepouzÏijõÂ prÏedpisy vyzÏadujõÂcõÂ k prÏevoduÊm majetku staÂtu na jineÂ osoby zvlaÂsÏtnõÂho souhlasu nebo vyÂjimky.20)

1.

2.
3.

§ 45
PrÏechodnaÂ ustanovenõÂ
(1) UstanovenõÂ § 10 odst. 3 se nevztahuje na prÏipojenõÂ uÂcÏelovyÂch komunikacõÂ a sousednõÂch nemovitostõÂ na daÂlnice a na rychlostnõÂ silnice, pokud rozhodnutõÂ prÏõÂslusÏneÂho silnicÏnõÂho spraÂvnõÂho uÂrÏadu o povolenõÂ
teÏchto prÏipojenõÂ nabylo praÂvnõÂ moci prÏed dnem uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.

4.

(2) Pokud byla platnaÂ uÂzemneÏ plaÂnovacõÂ dokumentace schvaÂlena prÏed 1. cÏervencem 1992 a nebyly
proto v jejõÂ zaÂvazneÂ cÏaÂsti vymezeny stavby daÂlnice,
silnice a rychlostnõÂ mõÂstnõÂ komunikace jako verÏejneÏ
prospeÏsÏneÂ stavby, jsou tyto stavby verÏejneÏ prospeÏsÏnyÂmi stavbami, pro jejichzÏ uskutecÏneÏnõÂ lze vyvlastnit
pozemky, stavby a praÂva k nim podle zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ.5)

5.

(3) Pro vedenõÂ, kteraÂ byla ke dni uÂcÏinnosti tohoto
zaÂkona jizÏ ulozÏena v silnicÏnõÂch pozemcõÂch nebo na
nich, nenõÂ trÏeba zÏaÂdat povolenõÂ ke zvlaÂsÏtnõÂmu uzÏõÂvaÂnõÂ
pozemnõÂ komunikace podle § 25 odst. 4 põÂsm. d); tõÂm
nenõÂ dotcÏeno ustanovenõÂ § 29 odst. 4.

7.

§ 46
ZmocnÏovacõÂ ustanovenõÂ
(1) Ministerstvo dopravy a spojuÊ vydaÂ praÂvnõÂ

6.

ZrusÏujõÂ se:
ZaÂkon cÏ. 135/1961 Sb., o pozemnõÂch komunikacõÂch
(silnicÏnõÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 27/1984 Sb.,
zaÂkona cÏ. 213/1993 Sb. a zaÂkona cÏ. 134/1994 Sb.,
s vyÂjimkou ustanovenõÂ § 6 odst. 3, § 6a, 6b a § 24
odst. 1 põÂsm. l), kteraÂ se zrusÏujõÂ dnem 31. prosince
1997.
VyhlaÂsÏka FederaÂlnõÂho ministerstva dopravy cÏ. 35/
/1984 Sb., kterou se provaÂdõÂ zaÂkon o pozemnõÂch
komunikacõÂch (silnicÏnõÂ zaÂkon).
VyÂnos FederaÂlnõÂho ministerstva dopravy cÏ.j. SM-1976/77-23, kteryÂm se vydaÂvajõÂ SmeÏrnice o prÏedchaÂzenõÂ sÏkodaÂm a vyporÏaÂdaÂnõÂ sÏkod zpuÊsobenyÂch
bojovou technikou ozbrojenyÂch sil na pozemnõÂch
komunikacõÂch (registrovaÂn v cÏaÂstce 24/1977 Sb.),
vcÏetneÏ zmeÏny vydaneÂ dne 10. 4. 1986 pod cÏ.j. 80/
/86.
VyÂnos FederaÂlnõÂho ministerstva dopravy cÏ.j.
14 078/82-025 o uzavõÂrkaÂch daÂlnic (registrovaÂn
v cÏaÂstce 35/1982 Sb.).
VyÂnos FederaÂlnõÂho ministerstva dopravy cÏ.j.
23 462/83-25 o pouzÏõÂvaÂnõÂ pozemnõÂch komunikacõÂ
prÏi prÏesunech bojoveÂ techniky ve zvlaÂsÏtnõÂm rezÏimu
(registrovaÂn v cÏaÂstce 32/1983 Sb.).
VyÂnos FederaÂlnõÂho ministerstva dopravy cÏ.j.
22 130/1984-025 o kontrolnõÂm odznaku staÂtnõÂho
odborneÂho dozoru nad pozemnõÂmi komunikacemi (registrovaÂn v cÏaÂstce 16/1985 Sb.).
VyÂnos FederaÂlnõÂho ministerstva dopravy cÏ.j. 8 013/
/1986-025 o uÂdrzÏbeÏ daÂlnic, silnic a mõÂstnõÂch komunikacõÂ (registrovaÂn v cÏaÂstce 5/1986 Sb.).
§ 48
UÂcÏinnost

Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. dubna
1997 s vyÂjimkou ustanovenõÂ § 20, 21 a 22, kteraÂ nabyÂvajõÂ uÂcÏinnosti dnem 1. ledna 1998.

Zeman v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.
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) ZaÂkon cÏ. 71/1967 Sb., o spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ (spraÂvnõÂ rÏaÂd).
) § 45 odst. 1 zaÂkona cÏ. 92/1991 Sb., o podmõÂnkaÂch prÏevodu majetku staÂtu na jineÂ osoby, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
§ 14 vyhlaÂsÏky FederaÂlnõÂho ministerstva financõÂ cÏ. 119/1988 Sb., o hospodarÏenõÂ s naÂrodnõÂm majetkem.
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Â NU
Ï E N IÂ UÂ S T R
Ï E D N IÂ C H O R G A
Ê
O PAT R
Ï EN IÂ
OPATR
Ministerstva financõÂ
ze dne 4. uÂnora 1997,
jõÂmzÏ se urcÏujõÂ emisnõÂ podmõÂnky Dluhopisu CÏeskeÂ republiky,
1997 ± 2002, 10,55 %
Ministerstvo financõÂ v souladu s § 19 zaÂkona
cÏ. 530/1990 Sb., o dluhopisech, a § 4 zaÂkona cÏ. 315/
/1996 Sb., o staÂtnõÂm rozpocÏtu CÏeskeÂ republiky na rok
1997, urcÏuje emisnõÂ podmõÂnky Dluhopisu CÏeskeÂ republiky, 1997 ± 2002, 10,55 %:
1. ZaÂkladnõÂ charakteristika dluhopisuÊ:
Emitent: CÏeskaÂ republika zastoupenaÂ Ministerstvem financõÂ
NaÂzev: Dluhopis CÏeskeÂ republiky, 1997 ± 2002,
10,55 %
ZkraÂcenyÂ naÂzev: CÏR, 10,55 %, 02
PorÏadoveÂ cÏõÂslo emise: 15
JmenovitaÂ hodnota: KcÏ 10 000
Forma dluhopisu: cennyÂ papõÂr na dorucÏitele
Podoba dluhopisu: zaknihovanyÂ cennyÂ papõÂr
Datum emise: 14. uÂnora 1997
Datum splatnosti: 14. uÂnora 2002
Doba splatnosti: 5 let
UÂrokovyÂ vyÂnos: kupon s pevnou uÂrokovou sazbou 10,55 % p. a.
ZdaneÏnõÂ uÂrokovyÂch vyÂnosuÊ: sraÂzÏkovaÂ forma daneÏ
z prÏõÂjmu ve vyÂsÏi 25 %
ISIN: CZ 0001000475.

prÏõÂslusÏneÂho roku. PrÏipadne-li den vyÂplaty vyÂnosu
na den pracovnõÂho klidu, bude vyÂplata provedena
prvnõÂ naÂsledujõÂcõÂ pracovnõÂ den bez naÂroku na vyÂnos za toto odsunutõÂ platby. Datum ex-kupon je
Â rokovyÂ vyÂnos obdrstanoveno na 15. ledna. U
zÏõÂ vzÏdy investor, kteryÂ je majitelem dluhopisu
14. ledna kazÏdeÂho roku. UÂrokovyÂ vyÂnos za
prvnõÂ rok obdrzÏõÂ investor, kteryÂ je majitelem dluhopisu 14. ledna 1998.
7. VyÂpocÏet pomeÏrneÂ cÏaÂsti uÂroku probõÂhaÂ na baÂzi
jednoho roku o 360 dnech a 12 meÏsõÂcuÊ po
30 dnech (BCK ± standard 30E/360). PomeÏrnaÂ
cÏaÂst uÂrokoveÂho vyÂnosu je do ceny dluhopisuÊ zapocÏõÂtaÂvaÂna od data emise.
8. PrimaÂrnõÂ prodej dluhopisuÊ bude proveden formou vyÂnosoveÂ aukce porÏaÂdaneÂ CÏeskou naÂrodnõÂ
bankou pro skupinu prÏõÂmyÂch uÂcÏastnõÂkuÊ dne
4. uÂnora 1997. DalsÏõÂ investorÏi se mohou aukce
zuÂcÏastnit prostrÏednictvõÂm prÏõÂmyÂch uÂcÏastnõÂkuÊ.
OznaÂmenõÂ o aukci a seznam prÏõÂmyÂch uÂcÏastnõÂkuÊ
budou zverÏejneÏny.

2. Dluhopisy jsou vydaÂvaÂny podle § 4 zaÂkona cÏ. 315/
/1996 Sb., o staÂtnõÂm rozpocÏtu CÏeskeÂ republiky na
rok 1997.

9. CelkovyÂ objem emise dluhopisuÊ bude urcÏen vyÂsledkem aukce. Emise muÊzÏe byÂt za stejnyÂch emisnõÂch podmõÂnek znovu otevrÏena.

3. Dluhopisy zneÏjõÂ na dorucÏitele a jsou vydaÂvaÂny
v zaknihovaneÂ podobeÏ. Evidenci majiteluÊ vede
StrÏedisko cennyÂch papõÂruÊ.

10. Ministerstvo financõÂ prohlasÏuje, zÏe dluzÏõÂ kazÏdeÂmu
majiteli dluhopisu jmenovitou hodnotu dluhopisu. Dluhopisy budou splaÂceny ve jmenoviteÂ
hodnoteÏ ke dni 14. uÂnora 2002. TõÂmto dnem takeÂ
koncÏõÂ uÂrocÏenõÂ dluhopisuÊ. JmenovitaÂ hodnota dluhopisu spolu s poslednõÂm uÂrokovyÂm vyÂnosem
bude vyplacena investorovi, kteryÂ je majitelem
dluhopisu dne 14. ledna 2002.

4. Dluhopisy mohou nabyÂvat praÂvnickeÂ a fyzickeÂ
osoby se sõÂdlem nebo bydlisÏteÏm na uÂzemõÂ CÏeskeÂ
republiky i v zahranicÏõÂ. Repatriace vyÂnosuÊ a splaceneÂ jmenoviteÂ hodnoty do zahranicÏõÂ budou
provaÂdeÏny dle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ CÏeskeÂ republiky.
5. Dluhopisy jsou verÏejneÏ obchodovatelneÂ a budou
koÂtovaÂny na Burze cennyÂch papõÂruÊ Praha. PrÏevoditelnost dluhopisuÊ ve StrÏedisku cennyÂch papõÂruÊ
zacÏõÂnaÂ dnem prÏipsaÂnõÂ dluhopisuÊ na uÂcÏty prvnõÂch
majiteluÊ a koncÏõÂ 30 kalendaÂrÏnõÂch dnuÊ prÏede dnem
splatnosti.
6. Dluhopisy jsou uÂrocÏeny pevnou uÂrokovou sazbou ve vyÂsÏi 10,55 % p. a. UÂrokoveÂ vyÂnosy jsou
vyplaÂceny jedenkraÂt rocÏneÏ, a to vzÏdy k 14. uÂnoru

11. VesÏkeraÂ praÂva plynoucõÂ z dluhopisuÊ se promlcÏujõÂ
uplynutõÂm deseti let od data splatnosti (§ 23 zaÂkona cÏ. 530/1990 Sb., o dluhopisech).
12. Ministerstvo financõÂ se zavazuje, zÏe zabezpecÏõÂ
vyÂplatu uÂrokovyÂch vyÂnosuÊ z dluhopisuÊ a splatõÂ
jmenovitou hodnotu dluhopisuÊ jejich majiteluÊm
podle teÏchto emisnõÂch podmõÂnek. PlatebnõÂm mõÂstem je InvesticÏnõÂ a PosÏtovnõÂ banka, a. s. PlatebnõÂ
mõÂsto zverÏejnõÂ zpuÊsob, jakyÂm budou vyÂplata kuponu a splacenõÂ jmenoviteÂ hodnoty provedeny.
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13. Dluhopisy jsou prÏõÂmyÂmi, nepodmõÂneÏnyÂmi a nepodrÏõÂzenyÂmi zaÂvazky CÏeskeÂ republiky, ktereÂ
jsou na stejneÂ uÂrovni se vsÏemi ostatnõÂmi existujõÂcõÂmi i budoucõÂmi prÏõÂmyÂmi, nepodmõÂneÏnyÂmi i nepodrÏõÂzenyÂmi zaÂvazky CÏeskeÂ republiky.
14. OznaÂmenõÂ pro verÏejnost tyÂkajõÂcõÂ se teÏchto dluho-
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pisuÊ budou publikovaÂna v HospodaÂrÏskyÂch novinaÂch nebo jineÂm obdobneÏ zameÏrÏeneÂm denõÂku,
beÏzÏneÏ dostupneÂm v CÏeskeÂ republice.
15. Tyto emisnõÂ podmõÂnky mohou byÂt prÏelozÏeny do
cizõÂch jazykuÊ. Dojde-li k rozporu mezi ruÊznyÂmi
jazykovyÂmi verzemi emisnõÂch podmõÂnek, bude
rozhodujõÂcõÂ verze cÏeskaÂ.

Ministr:
Ing. KocÏaÂrnõÂk CSc. v. r.
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