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I.  Úvod do problematiky 

 

             Příspěvek má za úkol seznámit s činností správního 
orgánu při procesu stanovení místní a přechodné úpravy 
provozu na pozemních komunikacích - prezentace vybrané 
činnosti. Dále je zapotřebí upozornit na rozdíl mezi správním 
orgánem a silničním správním úřadem při procesu stanovení. 
Státní správu podle zákona č. 361/2000Sb., ve věcech provozu 
na pozemních komunikacích, vykonává krajský úřad a další 
(MD,OÚ s rozš.půs, MV a PČR). Na rozdíl od zákona č. 
13/1997Sb., o pozemních komunikacích, kdy státní správu 
podle tohoto zákona vykonávají silniční správní úřady, kterými 
jsou krajský úřad a další (MD,OÚ s rozš.půs, CÚ, obce). Stejně 

se tedy v obou případech dostáváme ke krajskému úřadu. 
 
 
II.  Právní úprava 

 
           Zákon č.361/2000Sb.,  o  provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“). 
Konkrétně problematiku upravuje HLAVA II Díl 4. Je zde 
uvedena obecná, místní a přechodná úprava, čím jsou tyto 
tvořeny, vzájemné vztahy a  problematika stanovení. Tato je 
uvedena v §77 zákona o silničním provozu, kde je celá 
problematika stanovení místní a přechodné úpravy provozu na 
pozemních komunikacích popsána, včetně příslušnosti 
jednotlivých úřadů(správních orgánů). Věcná příslušnost 

úřadů(správních orgánů) příslušných ke stanovení úpravy provozu je  uvedena v §124 zákona o 
silničním provozu.  
Vyhláška Ministerstva dopravy č. 30/2001Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 

komunikacích. Jsou zde blíže specifikovány konkrétní dopravní značky, dopravní zařízení, světelné a 

akustické signály a zařízení pro provozní informace.  Jejich provedení, umístění, platnost. 

Zásady TP jsou metodickým doporučením Ministerstva dopravy. Všechny zásady vycházejí 

z vyhlášky o kterou se opírají. Zásady jsou využívány zejména pro sjednocení postupů úřadů 

provádějících stanovení. 

• Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích Technické podmínky TP65, 
kdy tyto vycházejí ze zákona a vyhlášky a jsou jakousi metodikou pro oblast místní a 
přechodné úpravy provozu.. 

• Zásady pro označování pracovních míst TP 66, příklady schémat pro označení pracovních 
míst, kdy by se měla jaká značka používat. TP66 jsou použitelné spíš pro žadatele, ten si 
navrhuje dopravní značení. 

• Zásady pro orientační  značení na cyklistických trasách TP 108 
• Zásady pro orientační dopravní značení TP 100,  zahraniční cíl, dálkový cíl, blízký cíl, 

doplňkový cíl, místní cíl, jiný cíl(letiště nádraží, lázně, pošta,……) 
• Zásady pro označování dopravních situací TP169, příklady schémat  pro označení 

vybraných dopravních situací 
• Metodický pokyn ŘSD KTZ 2010, kulturní a turistické cíle. 

Právní úprava
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� Zákon č.361/2000Sb.,  o  provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
silničním provozu“)

� Vyhláška Ministerstva dopravy č.30/2001Sb., 
kterou se provádějí pravidla provozu na 
pozemních komunikacích

� Zásady pro dopravní značení na pozemních 
komunikacích Technické podmínky TP65 

� Zásady pro označování pracovních míst TP 66
� Další TP 100, 108, 169, KTZ 2010

Úkol
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� Seznámit s činností správního orgánupři procesu 
stanovení místní a přechodné úpravy provozu na 
pozemních komunikacích - prezentace vybrané 
činnosti.

� Upozornit na rozdíl mezi správním orgánem a 
silničním správním úřadem při procesu stanovení



 
III.  Věcná příslušnost správních orgánů ke stanovení 

 
• Silnice I. třídy - místně příslušný krajský ú řad 
• Dálnice a rychlostní silnice – Ministerstvo dopravy 
• Silnice II. a III. třídy a MK – Obecní úřad obce s 

rozšířenou působností 
• Účelové komunikace – vlastník se souhlasem OÚ s 

rozš. působností  
• DZ Výstražný kříž pro žel. přejezd, světelný signál pro 

zabezpečení žel. přejezdu a sig. tramvaje – drážní úřad 
se souhlasem KÚ nebo OÚ s rozš. půs. 

 
 
IV.  Místní úprava provozu a užití zařízení pro provozní informace 
 

• Dopravní značky - svislé, vodorovné 
• Světelné a doprovodné akustické signály 
• Dopravní zařízení 
• Zařízení pro provozní informace 

 
      Každé stanovení místní úpravy pokud touto úpravou 
plynou pro účastníky provozu odlišné povinnosti, než které 
by tito účastníci měli podle obecné úpravy provozu, je nutno 
považovat za opatření obecné povahy. V uvedeném případě se 
tedy postupuje podle §171 a násl. správní řád. Opatření obecné 

povahy se týká především značek zákazových, příkazových, značek upravujících přednost a části 
informativních značek, které ukládají účastníkům provozu na pozemních komunikacích povinnost. 
Toto opatření má za následek dva dopady a to že dosavadní způsob stanovení bude výrazně 
zkomplikován a že opatření obecné povahy podléhá následnému přezkumu. 
 
 
V. Přechodná úprava provozu 
 

• Přenosné dopravní značky svislé 
• Přechodné dopravní značky vodorovné 
• Světelné signály 
• Dopravní zařízení 
• Obecná schémata, celorok, př. TP66  

       Pokud jde o přechodnou úpravu, kdy touto jsou realizovány  
krátkodobá dopravní opatření z důvodu např. dopravních nehod, 
oprav závad ve sjízdnosti, stavebních pracích a další…, za 
účelem zajištění  bezpečnosti a plynulosti provozu, převažuje 
názor že postup podle §171 a násl.  správního řádu nelze 

z praktických důvodů využít.  Jinak řečeno nezbývá nic jiného, než  aby se  blíže nespecifikovaný 
počet adresátů, kterých se úprava dotýká přizpůsobil. Což je i nakonec cílem přechodné úpravy - 
dočasně, narychlo změnit dopravní situaci vzhledem ke konkrétním skutečnostem a zajistit tím 
bezpečnost a plynulost provozu. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Věcná příslušnost správních 
orgánů ke stanovení
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� Silnice I. třídy - místně příslušný krajský úřad
� Dálnice a rychlostní silnice –Ministerstvo 

dopravy
� Silnice II. a III. třídy a MK –Obecní úřad obce s 

rozšířenou působností
� Účelové komunikace –vlastník se souhlasem OÚ 

s rozš. působností
� DZ Výstražný kříž pro žel. přejezd, světelný 

signál pro zabezpečení žel. přejezdu a sig. 
tramvaje –drážní úřad se souhlasem KÚ nebo 
OÚ s rozš. půs.

Místní úprava provozu a užití 
zařízení pro provozní informace
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� Dopravní značky - svislé, vodorovné
� Světelné a doprovodné akustické signály
� Dopravní zařízení
� Zařízení pro provozní informace

Přechodná úprava provozu 
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� Přenosné dopravní značky svislé
� Přechodné dopravní značky vodorovné
� Světelné signály
� Dopravní zařízení
� Obecná schémata, celorok, př. TP66 



Forma stanovení místní a 
přechodné úpravy
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� U místní úpravy - přípisem,  ale pokud z této 
plynou odlišné povinnosti než které by účastníci 
měli podle obecné úpravy – mělo by jít o 
Opatření obecné povahy

� U přechodné úpravy – přípisem, stanovení nemá 
tedy formu rozhodnutí

� Stanovení se obecně týká neurčitého počtu 
účastníků, proto ne rozhodnutí

VI.  Postup při stanovení. 
 

• Žádost o stanovení (volná forma nebo předtisk) 
• Grafický náčrtek situace nebo plánek, zákres do mapy 
• Stanovisko příslušného orgánu policie (MV) 

U místní úpravy vyjádření správce komunikace(zákon jej 
nevyžaduje). Výsledkem je stanovení nebo nestanovení, není 
vydáváno formou rozhodnutí. 
 
 
 

 
 
VII.  Forma stanovení místní a přechodné úpravy. 
 

• U místní úpravy - přípisem,  ale pokud z této plynou 
odlišné povinnosti než které by účastníci měli podle 
obecné úpravy – mělo by jít o Opatření obecné povahy 

• U přechodné úpravy – přípisem, stanovení nemá tedy 
formu rozhodnutí 

• Stanovení se obecně týká neurčitého počtu účastníků, 
proto ne rozhodnutí 

 

       Obecně  k postupu správních orgánů lze uvést, že ke 
stanovení místní a přechodné úpravy dochází na základě 
předchozího písemného vyjádření(stanovisku) příslušného 

orgánu policie(může být i záporné), ale dále není upraven procesní postup správních orgánů při 
stanovení. Novelou zákona  o silničním provozu došlo ke zrušení ustanovení §129 odst. 1, kdy se na 
postup správního orgánu spočívající ve stanovení místní a přechodné úpravy podle §77 odst. 1 zákona 
o silničním provozu nevztahoval správní řád.  Nově lze tedy konstatovat, že při stanovení místní 
úpravy je nezbytné na tuto činnost aplikovat  odpovídající procesní úpravu vyplývající ze správního 
řádu, s ohledem na §1 odst. 2 zákona č. 500/2004Sb., správní řád.  Vzhledem k tomu co zde bylo 
uvedeno bych se chtěl blíže věnovat Metodické pomůcce pod č.j. 423/2009-160-OST/1, pro 
sjednocení postupu úřadů při stanovování místní úpravy provozu na pozemních komunikacích., která 
se týká právě  stanovení místní úpravy.  
 
             Z  metodiky je zřejmé, že tato se opírá o judikaturu Nejvyššího správního soudu a Ústavního 
soudu. Přestože v České republice nefunguje precedenční systém práva a o každém konkrétním sporu 
musí soudy nebo správní orgány rozhodovat zcela nově (individuálně), v praxi jsou do značné míry 
tyto takzvané judikáty uznávány a  soudy, ústřední orgány státní správy a následně i další správní 
orgány se jimi řídí. 
 

Všechny dopravní značky, dopravní zařízení se smějí užívat jen 
v takovém rozsahu a takovým způsobem jak to vyžaduje  
bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích 
nebo jiný důležitý zájem (§78 odst.2 zákona o silničním 
provozu). Pokud takový důvod neexistuje, jedná se o dopravní 
značku umístěnou protizákonně. Při stanovení místní úpravy 
správní orgán  přihlíží k tomu, zda dopravní značení  je  pro 
účastníky provozu zcela srozumitelné, výstižné, jednoznačné a 
úplné. Přes splnění všech podmínek není na stanovení místní 
úpravy právní nárok a dopravní značka nemusí být stanovena.  

 
 
 

Postup při stanovení
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� Žádost o stanovení(volná forma nebo předtisk)
� Grafický náčrtek situace nebo plánek, zákres do 

mapy
� Stanovisko příslušného orgánu policie 

(Ministerstva vnitra)
� U místní úpravy vyjádření správce 

komunikace(zákon jej nevyžaduje)
� Výsledkem je stanovení nebo nestanovení, není 

vydáváno formou rozhodnutí

Úprava musí být
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� V rozsahu a způsobem jak to vyžaduje 
bezpečnost a plynulost provozu na pozemních 
komunikacích nebo jiný důležitý zájem

� Účelná, srozumitelná, výstižná, jednoznačná, 
úplná

� Na stanovení není právní nárok



VIII.  Specifika stanovení 
 

Správní orgán neřeší majetkové vztahy s výjimkou umístění  
na nemovitosti v průjezdním úseku silnice nebo místní 
komunikace – zřízení věcného břemene. Obvykle kdo žádá ten 
DZ platí, záleží na veřejném zájmu 
§35 odst. 3 zákona č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích, 
pokud v průjezdním úseku silnice nebo místní komunikace  
v zastavěném území obce nelze umístit značku jinam než na 
nemovitost(př. dům)  je povinen  vlastník nemovitosti strpět 
za jednorázovou úhradu zřízení věcného břemene.  
Rozhodnutí vydává silniční správní úřad. 
 

 
IX.  Výjimka z místní a přechodné úpravy 

 

• §77 odst. 6, zákona o silničním provozu 
• Povoluje ten kdo úpravu stanovil 
• Vydávána formou rozhodnutí 
• Též policista pokynem na místě 

 

Vyjímka z místní a přechodné úpravy je vydávána formou 
rozhodnutí (metodické doporučení MD č.j. 37/2006-160-
OST/1) JUDr. Milan Leitner. Klasické správní řízení, správní 
orgán zakládá, mění nebo ruší práva určité osoby §9 správního 
řádu č. 500/2004Sb. Okamžitou výjimku může udělit též 
pokynem policista na místě. 

 
 

Specifika stanovení
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� Správní orgán neřeší majetkové vztahy s 
výjimkou umístění  na nemovitosti v průjezdním 
úseku silnice nebo místní komunikace –zřízení 
věcného břemene

� Obvykle kdo žádá ten DZ platí, záleží na 
veřejném zájmu

Výjimka z místní a přechodné 
úpravy
� §77 odst. 6, zákona o silničním provozu
� Povoluje ten kdo úpravu stanovil
� Vydávána formou rozhodnutí
� Též policista pokynem na místě

děkuji za pozornost
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