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Dopravní značení je z hlediska ustanovení zákona o pozemních komunikacích 

jednoznačně součástí a příslušenstvím komunikace. A jako každé vlastnictví nese sebou 
práva a povinnosti, které jsou vždy spojeny s financemi. Z tohoto úhlu pohledu se situace 
jeví zcela jasná a jednoznačná s logickým vyústěním, že k dopravnímu značení má jasně 
stanovené povinnosti vlastník komunikace případně majetkový správce. S tímto je spojena 
instalace dopravního na pozemní komunikaci jako realizace rozhodnutí správního orgánu. 
Realita je však výrazně komplikovanější, alespoň z pohlednu SÚS v Královéhradeckém 
kraji.  
 

Královéhradecký kraj je územně rozdělen na 5 okresů, kterým odpovídají správní 
obvod příslušných úřadů obcí s rozšířenou působností. Ne vždy to však takto bylo! Celkem 
zde působí 16 silničních správních úřadů pro silnice I., II. a III. třídy. 
 

Situace na silnicích I. třídy je poměrně jednoduchá a stejná jako v jiných krajích, kdy 
výkon silničního správního úřadu (SSÚ) vykonává odbor dopravy příslušného krajského 
úřadu. Takže je možné předpokládat, že rozhodování bude stejné a budou stejné i stanovené 
podmínky. Alespoň v jednotlivých krajích. 

 
Na silnicích II. a III. třídy je v Královéhradeckém kraji problematika výrazně odlišná. 

Na tomto „poli“ působí celkem 15 silničních správních úřadů, přičemž 2 jsou v okrese 
Hradec Králové, 4 v okrese Náchod a po 3 mají okresy Jičín, Rychnov nad Kněžnou a 
Trutnov. Již z tohoto uspořádání je patrná určitá nevyváženost, ať v poměru k délce silniční 
sítě nebo třeba intenzitě a spádovosti dopravy. 

 

Okres II. třídy 
km 

III. třídy 
km 

Celkem 
km 

    Počet silni čních správních ú řadů pro 
silnice II. a III. t řídy 

Hradec 
Králové 

153,529 542,605 696,134 2 - Hradec Králové, Nový Bydžov 

Jičín 152,463 642,812 795,275 3 - Jičín, Hořice, Nová Paka 

Náchod 152,404 418,909 571,313 
4 - Náchod, Jarom ěř, Nové Město nad 

Metují, Broumov 

Rychnov n. 
Kn. 

254,26 452,505 706,765 
3 - Rychnov nad Kn ěžnou, Kostelec nad 

Orlicí, Dobruška 

Trutnov 180,248 363,574 543,822 
3 - Trutnov, Dv ůr Králové nad Labem, 

Vrchlabí 

Celkem 892,904 2 420,405 3 313,309 
  

 
 V procesu stanovení DZ se jistě najde nespočet možných případů a variant z praxe, 
které dokládají, že aplikace na první pohled jednoduchého správního aktu v běžných 



podmínkách není až tak jednoduchá. Pro názornost několik modelových situací z běžného 
života SÚS. 

 
 
Modelová situace č. 1 
 

Silniční správní úřad pro stanovení DZ ve většině případů vyžaduje žádost. A to od 
fyzické nebo právnické osoby, protože, jak jistě bude v dalších příspěvcích uváděno, platí 
zásada, kdo žádá, platí. A zde již je možné spatřovat první možný konfliktní bod, kdy 
dopravní značení jako součást a příslušenství komunikace bude mít jiného majitele než je 
vlastník komunikace! K této situaci dochází třeba tím, že SSÚ dá do stanovení podmínku, že 
pokud žadatel neuzavře s vlastníkem komunikace dohodu o převodu dopravního značení do 
majetku vlastníka komunikace, má žadatel za povinnost nejen investovat jeho instalaci, ale i 
financovat jeho následnou údržbu případně odstranění! Ze strany vlastníka či majetkového 
správce nemusí být zájem takové dopravní značení převzít do majetku např. z důvodu 
nesouhlasu s instalací či nedostatku finančních prostředků na údržbu.  

SSÚ nemá za povinnost řešit majetkové poměry. Tento aspekt podporuje ne zcela 
ideální, ale možný stav, kdy DZ bude umístěno na cizím pozemku. Ať se souhlasem či bez 
něho.  Právní úprava totiž vychází z předpokladu, že všechny pozemky mají svého řádného 
vlastníka. A jeden příklad z praxe. 
V rámci projektu Královéhradeckého kraje na označení kulturních a turistických cílů nad 
rámec vydaného metodického pokynu ŘSD ČR. Na umístění DZ zpracovala odborná firma 
dokumentaci, na základě které bylo na jednotlivé instalace vydáno stanovení dopravního 
značení příslušným silničním správním úřadem. Dochází  i k situacím, že některé obce 
s umístěním DZ nesouhlasí a DZ zakrývají. 

 

 

Instalace IS 23 ve vlastnictví Královéhradeckého kraje na dálnici D11. 
 

 
Instalace IS 23 ve vlastnictví Královéhradeckého kraje na silnici I/14 v obci Rudník. 

 



Modelová situace č. 2 
  

Policie ČR doručí SSÚ a majetkovému správci komunikace vyjádření k návrhu místní 
úpravy, který nikdy majetkový správce nezpracoval, natož aby Policii ČR požádal o 
vyjádření! V tomto případě SSÚ vydá stanovení DZ s tím, že obdržel vyjádření Policie ČR 
k návrhu a odpovědnou osobou za realizaci DZ určí některého ze zaměstnanců SÚS např. 
vedoucího cestmistrovství. V takovémto režimu jsou vydávána stanovení DZ např. na 
svodidla, dopravní zrcadla, betonová zábrany nebo směrové sloupky. Jejich účelnost je 
z hlediska majetkového správce přinejmenším diskutabilní a to zejména z hlediska efektivity 
vynaložených finančních prostředků. 
 
 
Modelová situace č. 3 
 

Uvedená modelová situace je poměrně specifická a přímo souvisí se zimní údržbou. 
Jedná se o označení úseků silnic, které se v zimním období neudržují. 

Kraj ve svém rozhodnutí stanovil a vymezil úseky silnic, na nichž se pro jejich malý 
dopravní význam v zimním období neprovádí odstraňování sněhu a náledí. Zjednodušeně 
silnice se v zimním období neudržuje. Toto rozhodnutí bylo zveřejněno ve věstníku právních 
předpisů a nařízení kraje. Na základě tohoto nařízení majetkový správce požádá o stanovení 
DZ, jak ukládá zákon o pozemních komunikacích. Dojde k tomu, Policie ČR k žádosti vydá 
vyjádření a SSÚ stanovení nevydá, neboť pokládá silnici za dopravně významnou a 
nesouhlasí s omezením zimní údržby. V daném případě SSÚ svým negativním rozhodnutím 
neumožňuje vlastníkovi dodržet splnění zákonem stanovených podmínek a to je povinnost 
takové, v zimní období neudržované, úseky označit. 

 

 
 

Na několika příkladech z každodenní praxe se ukazuje, že na první pohled jednoduchý 
legislativní akt jako je stanovení dopravního značení, skrývá řadu úskalí a problémových 
bodů. Jedná se o např. o nejednotné výklady legislativy, nevypořádané majetkové vztahy, 
parciální zájmy samospráv krajů, měst a obcí. Za společného jmenovatele je však možné 



považovat stav veřejných financí, který je dlouhodobě červenou nití silničního hospodářství 
v České republice. 

 
Poznámka autora na závěr: 
Autor nepředpokládá, že tento příspěvek celkový stav změní, ale  vnímá ho jako téma na 
odbornou diskuzi. 


