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Legislativa 

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství stanoví místní a 
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace na 
silnicích I. třídy. Při povolování vychází z následujících právních předpisů a norem: 
- zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a o změnách některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde je kromě obecných definic DZ upravena také 
působnost jednotlivých úřadů při stanovení DZ v návaznosti na kategorii silnice 

- vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na 
pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, kde je 
uveden taxativní výčet svislého a vodorovného DZ včetně vyobrazení jednotlivých DZ 

- ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení, ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení – 
Požadavky na dopravní značení. Tyto normy stanoví funkční požadavky na dopravní značení 
(např. odraz za denního světla a retroreflexe, barva a drsnost)  

- technické podmínky (např. TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, 
TP 66 Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích). TP stanovují 
podrobnosti o užití provedení a umísťovaní DZ. Nejsou právně závazné, ale krajský úřad se 
jimi řídi z důvodu jednotnosti vzhledu, významu, srozumitelnosti a účelnosti dopravního 
značení. 

- vzorové listy 6.1., vzorové listy 6.2 , upravují přesné provedení jednotlivých značek (velikost 
textu, typ písma, provedení symbolů) 

 
Působnost správních orgánů 

Působnost správních orgánů pro stanovení dopravního značení je upravena v zákoně č. 361/2000 
Sb., takto: 

 
pro dálnice a rychlostní silnice  Ministerstvo dopravy ČR  
pro silnice I. třídy  krajské úřady 
pro silnice II. a III. třídy a místní komunikace  obecní úřady obcí s rozšířenou působností 

(městské úřady) 
pro účelové komunikace  vlastník účelové komunikace se souhlasem 

obecního úřadu obce s rozšířenou působností 
Tabulka 1 Působnost správních orgánů 
 
Stanovení dopravního značení 

Dopravní značení krajský úřad stanovuje na základě žádosti, jejíž forma není upravena žádnou 
legislativou. Vychází se tedy z obecných požadavků správního řádu, tj. aby bylo zřejmé kdo žádá a o 
co žádá. Pomůckou pro žadatele může být formulář žádosti, který má krajský úřad má k dispozici na 
stránkách kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz . 

Dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., je pro stanovení dopravního značení nutné předchozí písemné 
vyjádření příslušného orgánu policie ČR, resp. Ministerstva vnitra. Zákon zde neukládá jako 
podmínku vyhovění žádosti kladné písemné vyjádření Policie ČR k návrhu dopravního značení.  
Krajský úřad se snaží respektovat písemné vyjádření Policie ČR, protože Policie ČR  zde vystupuje 
jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních 
komunikacích. Zákon umožňuje krajskému úřadu stanovit dopravní značení i v případě, že Policie ČR 
vydá nesouhlasné písemné vyjádření. Konečné rozhodnutí a i zodpovědnost je na oprávněné úřední 
osobě krajského úřadu.  

Zákon 361/2000 Sb., však nepředpokládá před stanovením dopravního značení projednání návrhu 
s majetkovým správcem komunikace, případně souhlas s dopravním značením. Tato skutečnost je 



poněkud paradoxní, protože majetkový správce nemůže ovlivnit umístění dopravního značení na 
komunikaci, kterou má ve správě. Jakmile je však dopravní značení na komunikaci umístěno, stává se 
dopravní značení součástí komunikace (viz § 12 odst. 1 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb.). Majetkový 
správce musí toto dopravní značení pravidelně kontrolovat, případně obnovovat. Zřejmě i z tohoto 
důvodu požádalo Generální ředitelství ŘSD ČR v Praze krajský úřad o spolupráci a to ve smyslu, aby 
podkladem pro vydání stanovení bylo i písemné vyjádření správce komunikace.  

Krajský úřad tento požadavek akceptoval, neboť ho považuje za oprávněný s ohledem na výše 
uvedené, a po žadatelích o umístění dopravního značení vyžaduje předchozí projednání  s majetkovým 
správcem komunikace.  

Majetkový správce je tedy informován o plánovaném umístění dopravního značení a má možnost 
vyjádřit se k instalaci dopravní značení na pozemní komunikaci. 
 
Místní a přechodná úprava provozu 

Zákon č. 361/2000 Sb., rozlišuje místní a přechodnou úpravu provozu.  
Dopravní značení stanovené jako přechodná úprava provozu je na komunikaci umístěno 

v konkrétním termínu (např. v souvislosti s uzavírkou, stavebními pracemi apod.). Přechodné dopravní 
značení je provedeno odlišně než stálé dopravní značení (červenobílý sloupek, žlutá barva na 
vodorovném dopravním značení). Krajský úřad přechodnou úpravu provozu stanovuje buď samostatně 
nebo jako součást jiného povolení. Prováděcí vyhláška zákona o pozemních komunikacích požaduje 
jako součást rozhodnutí o uzavírce stanovení dopravního značení v místě uzavírky a na trase objížďky.  

 

  
Obrázek 1 Příklad přechodného dopravního značení 

 
Dopravní značení stanovené jako místní úprava provozu je na komunikaci umístěno na dobu 

neurčitou, tzn. na stálo.  
Povolení umístění dopravního značení se v obou případech povoluje formou stanovení. Stanovení 

krajský úřad vydává jako písemnost s uvedením žadatele, rozsahem dopravního značení, termínu, 
informací, kdo dopravní značení instaluje a za jakých podmínek. Toto stanovení není správním 
rozhodnutím, nelze se proti němu odvolat. Stanovení dopravního značení na silnicích první třídy není 
nárokové a krajský úřad při každé žádosti zvažuje umístění dopravního značení s ohledem na 
bezpečnost a plynulost silničního provozu a také s ohledem na veřejný zájem. Vydané stanovení 
dopravního značení v žádném případě neurčuje, kdo bude dopravní značení financovat. Je věcí 
žadatele, aby si dopravní značení pořídil a zajistil jeho instalaci v souladu s podmínkami správního 
orgánu.  

 
Opatření obecné povahy 

Odlišný postup je při stanovení místní úpravy provozu, která stanoví jiné povinnosti než vyplývají 
z obecné úpravy provozu. Jedná se o značky zákazové a příkazové, značky upravující přednost a část 
značek informativních, zejména značky upozorňující na vjezd zón, vyhrazená stání, zpoplatněná 
parkoviště. V těchto případech probíhá stanovení místní úpravy provozu formou opatření obecné 
povahy. Opatření obecné povahy je správní akt s konkrétně vymezeným předmětem a s obecně 
určenými adresáty. Vztahuje se vždy k určité konkrétní situaci, přičemž okruh adresátů je vymezen 
obecně. Nelze je předem a kompletně určit.  



Krajský úřad je při postupu vázán správním řádem. Nejprve doručí veřejnou vyhláškou návrh 
opatření obecné povahy, ke kterému můžou být podány písemné připomínky. Připomínky může však 
podat pouze ten, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo 
dotčeny. S případnými připomínkami se krajský úřad vypořádá v odůvodnění opatření obecné povahy, 
které se také doručuje veřejnou vyhláškou. Krajský úřad návrh i opatření obecné povahy zveřejňuje na 
své úřední desce a na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se má 
opatření obecné povahy týkat. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni 
vyvěšení veřejné vyhlášky. Tuto skutečnost krajský úřad žadateli písemně oznamuje, aby mohl 
instalovat požadované dopravní značení.  

Ze zákona vyplývá, že umístění dopravního značení (i na krátkou dobu) musí být stanoveno 
příslušným správním orgánem, v opačném případě se jedná o nelegální umístění. Za neoprávněné 
umístění dopravního značení, manipulaci, zakrývání nebo pozměňování může být dle zákona č. 
13/1997 Sb., uložena pokuta.  

 
Zneužití pro komerční účely 

Problémem, se kterým se krajský úřad při stanovení místní úpravy provozu setkává, je snaha 
podnikatelských subjektů využívat dopravní značení jako reklamní zařízení pro své provozovny. 
Nejčastější bývá snaha o umístění dopravního značení č. IS 5 (směrová tabule k jinému cíli) s názvem 
firmy případně doplněný logem či jiným symbolem, který není užíván na dopravním značením. 

  

 
 
Obrázek 2 Dopravní značení IS 5 směrová tabule k jinému cíli 

 
Také se objevují různé varianty a napodobeniny, které však slouží jako reklama. Krajský úřad 

takovýmto žádostem o stanovení dopravního značení nevyhoví, neboť dopravní značení není určeno 
k propagaci komerčních cílů.  

Problematická může být také snaha o umístění velkého množství dopravních značek současně nebo 
v krátkém sledu za sebou, neodůvodněné posuny značek IS 12a, IS 12b začátek a konec obce.  

 

 
Obrázek 3 Dopravní značení IS 12a začátek obce 
 
 

Cíle krajského úřadu 
Dopravní značení má být účelné, srozumitelné, výstižné, viditelné a udržované, neboť vytváří 

ucelený systém organizace a řízení provozu pro všechny účastníky silničního provozu. Krajský úřad 
přistupuje ke stanovení dopravního značení zodpovědně a snaží se, aby stanovené dopravní značení 
splňovalo tato kritéria. 
 
 
 


