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• Usnesení vlády ČR č. 634 z roku 2011 (doporučení
Veřejného ochránce práv)

• Usnesení vlády  ČR č. 949 z roku 2011 (reakce na 
změnu stavebního zákona)
– podmínky připojování ke stavbám veřejné

infrastruktury
– podmínky zřizování staveb v ochranných pásmech

• Návrh byl již usnesením vlády č. 262 v roce 2013 
schválen a předložen Poslanecké sněmovně, avšak 
z důvodu rozpuštění PS nedokončen a dle 
legislativních pravidel musel být zahájen znovu 
celý proces
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• Hlavní tematické body novely:
– Pravomoci obecních úřadů na úseku státní

správy podle zákona o PK
– Změny v pojetí a tomu odpovídajícího vymezení

kategorií a tříd dálnic a silnic
– Zařazování do kategorií a tříd rozhodnutím
– Ochrana veřejně přístupných účelových 

komunikací
– Nakládání s odtaženými motor.vozidly, resp. 

vraky
– Křížení pozemních komunikací s dráhami
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• Další nová ustanovení:
– Veřejná prospěšnost u staveb PK se zásadním 

dopravním významem (dálnice, silnice a MK I. třídy)
– Stanovení minimální úplaty za omezení

vlastnického práva smlouvou pro účely stavby 
těchto PK

– Možnost omezení vlastnického práva u již
existujících PK na cizím pozemku – možnost 
vyvlastnění pozemku

– Vymezení stavby PK jako samostatné věci
– Dílčí úpravy kontrolního vážení
– Vymezení pojmu péče o PK a úprava definice 

správce PK
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• Zrušení platné, ale dosud neúčinné novely 
zákona o PK, kterou se měl změnit způsob 
prokazování úhrady časového poplatku (z 
papírového dálničního kupónu na elektronické
zařízení – tzv. elektronický kupón)

• Související novela zákona č. 361/2000 Sb., o 
silničním provozu s ohledem na změny v 
kategorizaci PK a procesu stanovení místní a 
přechodné úpravy provozu (zpřesnění úpravy a 
posílení pravomocí Policie)
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§ 3 Zařazování do kategorií a tříd

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

• (2) Dojde-li ke změně dopravního významu nebo určení
pozemní komunikace, rozhodne příslušný silniční správní
úřad o změně kategorie nebo třídy.
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§ 9

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

• (2) Vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace vede evidenci jím 
vlastněných pozemních komunikací.

• (3) Vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace je povinen vykonávat 
její správu zahrnující zejména její pravidelné a mimořádné prohlídky, údržbu 
a opravy. Výkon správy může vlastník dálnice, silnice nebo místní
komunikace zajišťovat prostřednictvím správce, jímž může být 

– a) právnická osoba zřízená nebo založená vlastníkem dálnice, silnice 
nebo místní komunikace za podmínky, že je vůči ní vlastník po celou 
dobu výkonu správy ovládající osobou, nebo

– b) kraj u silnic I. třídy nacházejících se v jeho územním obvodu na 
základě veřejnoprávní smlouvy.
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– (4) Je-li výkon správy dálnice, silnice nebo místní komunikace 

zajišťován prostřednictvím správce, musí zahrnovat alespoň pravidelné
a mimořádné prohlídky, údržbu a opravy, a vlastník musí zveřejnit 
způsobem umožňujícím dálkový přístup identifikační údaje správce, 
vymezení pozemních komunikací, jejichž správu vykonává, a rozsah 
jím vykonávané správy. Povinně zveřejňovanými identifikačními údaji 
správce jsou obchodní firma nebo název, adresa sídla a identifikační
číslo osoby, bylo-li přiděleno; je-li správcem kraj, je povinně
zveřejňovaným identifikačním údajem pouze jeho název.

– (5) Sousedící kraje mohou veřejnoprávní smlouvou sjednat převod 
vlastnictví úseku silnice II. nebo III. třídy, jestliže

• a) po dotčeném úseku silnice probíhá hranice mezi územím obou krajů, nebo
• b) dotčený úsek silnice je vymezen průběhem hranice mezi územím obou 

krajů a s ním sousedící úseky této silnice jsou na území kraje, který má
vlastnictví nabýt.

– (6) Prováděcí právní předpis stanoví členění, rozsah, obsah, četnost a 
způsob provádění prohlídek dálnic, silnic a místních komunikací, 
členění, rozsah, obsah a způsob provádění údržby a opravy dálnic, 
silnic a místních komunikací a obsah, rozsah, formu a způsob vedení
evidence dálnic, silnic a místních komunikací.
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§ 10 Připojování

• (4) Příslušný silniční správní úřad si před vydáním povolení
– a) o připojení dálnice, silnice, místní komunikace nebo veřejně

přístupné účelové komunikace k dálnici, silnici nebo místní
komunikaci, o úpravě takového připojení nebo o jeho zrušení
vyžádá stanovisko vlastníka pozemní komunikace vyšší
kategorie nebo třídy,

– b) o připojení sousední nemovitosti k dálnici, silnici nebo k 
místní komunikaci, o úpravě takového připojení nebo o jeho 
zrušení vyžádá stanovisko vlastníka dotčené pozemní
komunikace,

– a jedná-li se o dálnici, též závazné stanovisko Ministerstva 
vnitra, v ostatních případech závazné stanovisko Policie České
republiky.
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§ 16 Územní a stavební řízení

• (1) Pro stavbu dálnice, silnice, místní komunikace a veřejně
přístupné účelové komunikace je speciálním stavebním 
úřadem příslušný silniční správní úřad. 

• (2) V územním řízení a ve stavebním řízení je dotčeným orgánem 
příslušným k uplatnění stanoviska k zajištění bezpečnosti a 
plynulosti provozu na pozemní komunikaci

– a) Ministerstvo vnitra, jde-li o stavbu dálnice,
– b) Policie České republiky, jde-li o stavbu silnice, místní komunikace 

nebo veřejně přístupné účelové komunikace. 
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§ 17
• (1) Dálnice, silnice a místní komunikace I. třídy, jejich součásti, příslušenství

a stavby související jsou veřejně prospěšné. Za související stavbu se pro 
tyto účely považuje i stezka pro cyklisty a stezka pro chodce a cyklisty 
souběžná se silnicí nebo místní komunikací I. třídy.

• (2) Podle zvláštního právního předpisu lze odejmout nebo omezit 
– a) vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě nebo právo odpovídající

věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě potřebným k uskutečnění
výstavby, opravy, úpravy, modernizace nebo rekonstrukce dálnice, 
silnice, místní komunikace I. třídy, jejich součástí, příslušenství nebo 
staveb souvisejících,

– b) vlastnické právo k pozemku, jestliže byla dálnice, silnice nebo místní
komunikace zřízena na cizím pozemku.

• (3) Pokud se vlastnické právo k pozemku nebo stavbě potřebným k 
uskutečnění výstavby, opravy, úpravy, modernizace nebo rekonstrukce 
staveb uvedených v odstavci 1 omezuje smlouvou a ocenění tohoto 
omezení stanovené znaleckým posudkem je nižší než 1 000 Kč, sjedná se 
úplata ve výši 1 000 Kč.
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§ 19 (2) Dálnice, silnice, místní komunikace, jejich součásti a 
příslušenství a veřejně přístupné účelové komunikace s 
vozovkou je zakázáno znečišťovat nebo poškozovat; veřejně
přístupné účelové komunikace bez vozovky je zakázáno 
poškozovat takovým způsobem, že se tím znemožní jejich 
obecné užívání.

• Na dálnicích, silnicích a místních komunikacích je dále 
zakázáno
– g) odstavovat silniční vozidlo, které je pro závady v technickém 

stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních 
komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, 
doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo 
konstrukce silničního vozidla (dále jen „vrak“),

• (3) Na veřejně přístupných účelových komunikacích je dále 
zakázáno provádět činnosti podle odstavce 2 písm. a), e) a 
g). (a-DZ, e-splašky)
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§ 19a Dočasný zákaz stání nebo zastavení silničních vozidel

• (1) Silniční správní úřad opatřením obecné povahy dočasně zakáže 
nebo omezí stání nebo zastavení silničních vozidel na místní
komunikaci nebo průjezdním úseku silnice nebo na jejich části, je-li 
to nezbytné z důvodu zajištění bezpečnosti státu, veřejného 
pořádku, bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, stavebních 
prací nebo údržby nebo z důvodu přírodních katastrof nebo jiných 
mimořádných událostí a odstraňování jejich následků. V opatření
obecné povahy silniční správní úřad stanoví rovněž přechodnou 
úpravu provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního 
právního předpisu.

• (2) Dočasně zakázat nebo omezit stání nebo zastavení silničních 
vozidel na pozemních komunikacích podle odstavce 1 lze také
opatřením obecné povahy vydaným na návrh, který musí kromě
obecných náležitostí podání obsahovat vymezení rozsahu zákazu 
nebo omezení zastavení nebo stání, jeho předpokládanou délku a 
popis skutečností prokazujících naplnění důvodu podle odstavce 1.
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§ 19a Dočasný zákaz stání nebo zastavení silničních vozidel
• (3) Návrh opatření obecné povahy musí být zveřejněn nejméně po dobu 10 

dnů. Dotčenou osobou, která může k tomuto návrhu podávat námitky, je 
pouze vlastník a správce pozemní komunikace, jíž se má opatření týkat, a 
jde-li o opatření vydávané na návrh podle odstavce 2, také navrhovatel. 
Lhůta pro podávání námitek činí 10 dnů ode dne zveřejnění návrhu opatření
obecné povahy. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po 
dni vyvěšení. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, vydá silniční správní úřad 
opatření obecné povahy bez řízení o jeho návrhu a opatření obecné povahy 
nabývá účinnosti dnem vyvěšení.

• (4) Bylo-li dočasně zakázáno nebo omezeno stání nebo zastavení silničních 
vozidel podle odstavců 1 až 3, musí být příslušná dopravní značka na 
pozemní komunikaci umístěna 

– a) nejméně 7 dní před prvním dnem dočasného zákazu nebo omezení, nebo 
– b) bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti opatření obecné povahy, není-li 

možné dodržet lhůtu podle písmene a).

• (5) Bylo-li opatření obecné povahy vydáno na návrh podle odstavce 2, 
zajišťuje umístění dopravního značení na pozemní komunikaci navrhovatel.
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§ 19b Odstranění silničního vozidla vlastníkem PK
(1) Je-li to nezbytné pro naplnění účelu dočasného zákazu nebo omezení stání nebo 

zastavení silničních vozidel podle § 19a, je vlastník pozemní komunikace oprávněn 
odstranit silniční vozidlo ponechané na pozemní komunikaci v rozporu s tímto zákazem 
nebo omezením a odstavit je na vhodném místě. Po pominutí důvodů pro odstranění
silničního vozidla je vlastník pozemní komunikace povinen vozidlo bez zbytečného 
odkladu vrátit na místo, odkud bylo odstraněno, nebo na jiné vhodné místo v 
bezprostředním okolí viditelné z místa, odkud bylo vozidlo odstraněno. Není-li to 
možné, oznámí vlastník pozemní komunikace provozovateli silničního vozidla a Policii 
České republiky místo, kde je možné vozidlo vyzvednout, a způsob jeho vyzvednutí.

(2) Bylo-li dopravní značení na pozemní komunikaci umístěno alespoň 7 dní před prvním 
dnem dočasného zákazu nebo omezení stání nebo zastavení silničních vozidel, nese 
náklady na odstranění, odstavení a vrácení silničního vozidla jeho provozovatel; to 
neplatí, prokáže-li závažné důvody, které mu znemožnily vozidlo včas odstranit. 
Nenese-li náklady na odstranění, odstavení a vrácení silničního vozidla jeho 
provozovatel, nese je v případě dočasného zákazu nebo omezení přijatého na návrh 
podle § 19a odst. 2 navrhovatel.
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§ 19b Odstranění silničního vozidla vlastníkem PK
(3) Nevyzvedne-li si provozovatel silniční vozidlo ve lhůtě 6 měsíců od doručení oznámení

podle odstavce 1, rozhodne silniční správní úřad, který dočasně zakázal nebo omezil státní
nebo zastavení silničních vozidel na pozemních komunikacích podle § 19a, na návrh 
vlastníka pozemní komunikace o povolení prodeje silničního vozidla ve veřejné dražbě. 
Silniční správní úřad prodej silničního vozidla nepovolí, pokud nebyly dodrženy podmínky 
podle odstavce 1, provozovatel projevil vůli silniční vozidlo vyzvednout, nebo pokud zjistí
závažné důvody, které brání provozovateli silniční vozidlo vyzvednout. Je-li prodej 
silničního vozidla povolen, je vlastník pozemní komunikace, ze které bylo odstraněno, 
oprávněn je prodat na náklady jeho provozovatele.

(4) Pokud se silniční vozidlo ve veřejné dražbě neprodá, vlastník pozemní komunikace jej předá
na náklady jeho provozovatele provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, 
využívání nebo odstraňování autovraků.

(5) Částku získanou z prodeje je vlastník pozemní komunikace povinen předat provozovateli 
silničního vozidla; za tímto účelem jej vyzve k převzetí částky nebo ke sdělení údajů
nezbytných k předání této částky. Pokud si provozovatel silničního vozidla částku 
nepřevzal nebo nesdělil údaje k jejímu předání do 2 let od doručení výzvy, vyzve jej 
vlastník pozemní komunikace opakovaně.
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§ 19b Odstranění silničního vozidla vlastníkem PK
(6) Vlastník pozemní komunikace je oprávněn z částky získané z prodeje uhradit náklady 

podle odstavců 2, 3 a 4, nese-li tyto náklady provozovatel silničního vozidla. Částka 
zbývající po odečtení těchto nákladů přechází do vlastnictví vlastníka pozemní
komunikace, pokud si ji provozovatel silničního vozidla do 1 roku od doručení
opakované výzvy nevyzvedl nebo nesdělil údaje nezbytné k jejímu předání.

(7) Oznámení podle odstavce 1 a výzvu podle odstavce 5 doručuje vlastník pozemní
komunikace do vlastních rukou. Za tímto účelem je oprávněn vyžádat si poskytnutí
údajů o provozovateli silničního vozidla zapsaných v registru silničních vozidel. 
Nepodaří-li se doručit do vlastních rukou nebo nepodaří-li se zjistit provozovatele 
silničního vozidla, doručování do vlastních rukou lze nahradit zveřejněním výzvy nebo 
oznámení na úřední desce obce, v jejímž územním obvodu se nachází pozemní
komunikace, ze které bylo vozidlo odstraněno, popřípadě také jiným způsobem v místě
obvyklým. Lhůty se v takovém případě počítají ode dne zveřejnění na úřední desce.

(8) Předá-li vlastník pozemní komunikace silniční vozidlo provozovateli zařízení ke sběru, 
výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků, oznámí to do 10 dnů ode 
dne předání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu 
bylo silniční vozidlo ponecháno, za účelem zápisu zániku vozidla v registru silničních 
vozidel.
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§ 19c Odstranění vraku vlastníkem pozemní komunikace

(1) Silniční správní úřad uloží provozovateli vraku

a) na návrh vlastníka pozemní komunikace povinnost vrak odstavený na 
dálnici, silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové
komunikaci odstranit a odstavit mimo takovou pozemní komunikaci,

b) na návrh vlastníka pozemní komunikace, ze které byl vrak odstraněn 
postupem podle § 19b odst. 1, povinnost vrak vyzvednout z místa, kde je 
odstaven, a odstavit jej mimo dálnici, silnici, místní komunikaci nebo veřejně
přístupnou účelovou komunikaci.

(2) Po marném uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy byla pravomocně
uložena povinnost podle odstavce 1, zajistí vlastník pozemní
komunikace předání vraku na náklady jeho provozovatele 
provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání
nebo odstraňování autovraků. Ustanovení § 19b odst. 8 se užije 
obdobně.
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§ 24 Uzavírky a objížďky

Příslušný silniční správní úřad žádost projedná

d) s Policií České republiky, má-li objízdná trasa vést po silnici, místní komunikaci 
nebo veřejně přístupné účelové komunikaci.

(8) V případě nebezpečí z prodlení (živelní pohromy, dopravní nehody, zřícení
nebo poškození objektů) musí příslušnou část pozemní komunikace 
neprodleně uzavřít a označit alespoň provizorním způsobem její vlastník nebo 
správce, je-li výkon správy pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím 
správce. V případě havárie inženýrské sítě nebo jiného vedení je povinen 
příslušnou část pozemní komunikace neprodleně uzavřít a alespoň provizorně
označit vlastník této inženýrské sítě nebo tohoto vedení a věc neprodleně
oznámit vlastníkovi pozemní komunikace nebo správci, je-li výkon správy 
pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím správce. Tím není dotčeno 
ustanovení § 36 odst. 6. Vlastník pozemní komunikace nebo správce, je-li 
výkon správy pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím správce, 
oznámí uzavření a označení její části správnímu úřadu příslušnému ke 
stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 
neprodleně poté, co uzavření a označení provedl nebo se o něm dozvěděl.



Novela zákona o pozemních komunikacích

§ 24a Omezení vjezdu některých vozidel

(1) Tranzitní nákladní dopravu prováděnou nákladním vozidlem nebo 
jízdní soupravou, jejichž největší povolená hmotnost činí 12 tun a 
více, lze na silnici II. a III. třídy zakázat nebo omezit stanovením 
místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního 
právního předpisu, jen je-li možné využít jinou vhodnou trasu včetně
trasy vedoucí po pozemní komunikaci podléhající zpoplatnění. 

(2) Za tranzitní nákladní dopravu se nepovažuje užití pozemní
komunikace

a) nezbytné pro dosažení místa nakládky, vykládky, údržby nebo opravy 
vozidla, sídla, provozovny nebo bydliště dopravce nebo bydliště řidiče,

b) složkami integrovaného záchranného systému,
c) nezbytné pro plnění úkolů ozbrojených sil České republiky a ozbrojených 

sil jiného státu.



Novela zákona o pozemních komunikacích

§ 27 (Odpovědnost)

odpovídá za škody  –>  je povinen nahradit škody 

(6) Je-li výkon správy pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím 
správce, nahradit škodu podle odstavců 2 až 4 je povinen namísto 
vlastníka pozemní komunikace správce. Vlastník pozemní
komunikace v takovém případě ručí za splnění povinnosti k náhradě
škody.



Novela zákona o pozemních komunikacích

§ 37 Styk s dráhami
(1) Křížení pozemní komunikace s dráhou se zřizuje mimo úroveň

kolejí nebo v úrovni kolejí. Úrovňové křížení (dále jen „přejezd“) 
je možné zřídit na

a) tramvajové a trolejbusové dráze a vlečce, nebo
b) jiné dráze na základě povolení příslušného silničního správního úřadu.

(2) Povolení podle odstavce 1 písm. b) lze vydat pouze
a) pokud je zajištěna bezpečnost provozu na dráze a bezpečnost a plynulost 

provozu na pozemní komunikaci, a
b) jde-li o dráhu, která umožňuje provozování drážních vozidel rychlostí nejvýše 

160 km.h-1.

(3) O vydání povolení rozhoduje na žádost vlastníka dráhy nebo 
pozemní komunikace příslušný silniční správní úřad, který si pro 
vydání povolení podle odstavce 1 písm. b) opatří závazné
stanovisko drážního správního úřadu k zajištění bezpečnosti 
provozu na dráze v případě zřízení přejezdu a závazné
stanovisko Policie České republiky k zajištění bezpečnosti a 
plynulosti provozu na pozemní komunikaci.



Novela zákona o pozemních komunikacích

§ 38a a násl. VKV + NKV

• Ruší se náklady vážení

• Je-li vyšší překročení na nápravu, správní uvážení do 0,5M Kč

• Je-li vyšší překročení celkové, 9000 Kč na tunu, první půl-tuna 
3500 Kč – dnes je minimum 1000+6000+7000=14000 Kč, 
nově to bude pouze 1000+3500=4500 Kč

• Vážní lístek vs. doklad o vážení u VKV



Novela zákona o pozemních komunikacích

§ 40 Výkon státní správy

• Výkon SilSÚ se přesouvá z jedničkových obcí na trojkové
obce – ve sněmovně je předložen pozměňovací návrh, který 
chce ponechat MK na jedničkových obcích

• Doplněna působnost újezdního úřadu pro účelové
komunikace na území vojenského újezdu.



Novela zákona o pozemních komunikacích
§ 40 Výkon státní správy

• Výkon SilSÚ u MK a ÚK se přesouvá z jedničkových obcí na 
trojkové obce – ve sněmovně je předložen pozměňovací
návrh Svazu měst a obcí, který chce ponechat MK na 
jedničkových obcích s výjimkou deliktů

• Doplněna působnost újezdního úřadu pro účelové
komunikace na území vojenského újezdu.



Novela zákona o pozemních komunikacích
§ 41 Státní dozor

• (2) Zjistí-li osoba pověřená výkonem státního dozoru porušení
povinností stanovených tímto zákonem, podle potřeby a 
povahy zjištěných nedostatků může uložit v řízení na místě
nebo v řízení zahájeném z moci úřední na základě protokolu o 
kontrole povinnosti k odstranění těchto nedostatků. 
Rozhodnutí vydané na základě protokolu o kontrole je prvním 
úkonem v řízení.



Novela zákona o pozemních komunikacích
§ 42a + 42b + 43

• Doplnění a drobné formulační změny

• Pozor na „přečíslování“ písmen!

• Správní delikty podle § 42a odst. 1 písm. a), b), g), h), i), j) a 
k) může projednat v blokovém řízení obecní policie.

§ 44b

• Obec je účastníkem v řízeních ve věcech veřejně přístupných 
účelových komunikací nacházejících se na jejím území i 
v případě, že není jejich vlastníkem.



Novela zákona o pozemních komunikacích
Přechodná ustanovení
• 1. Pozemní komunikace zařazené do kategorie dálnice podle zákona č. 

13/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, 
se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považují za dálnice I. třídy.

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

mají směrově oddělené jízdní pásy, nebo jsou zařazeny do transevropské silniční sítě.

• 3. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto 
dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se 
posoudí podle zákona č. 13/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona. Řízení podle věty první zahájené obcí, která podle 
zákona č. 13/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona není příslušná k vedení řízení, dokončí tato obec do vydání
pravomocného rozhodnutí ve věci nebo zastavení řízení.

• 4. Doba 1 roku podle § 22c odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění účinném 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se počítá nejdříve ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.



Novela zákona o silničním provozu
§ 18 Rychlost jízdy

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

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

(7) Místní úpravou provozu na pozemních komunikacích podle § 61 
odst. 2  (v obci) lze nejvyšší dovolenou rychlost podle odstavce 4 
zvýšit, maximálně však o 30 km/h. Na silnici pro motorová vozidla se 
směrově oddělenými jízdními pásy lze zvýšit i nejvyšší dovolenou 
rychlost podle odstavce 3, maximálně však o 20 km/h.



Novela zákona o silničním provozu
§ 77 Místní a přechodná úprava provozu na dálnicích, silnicích, 

místních komunikacích a veřejně přístupných účelových 
komunikacích

(1) Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a 
užití zařízení pro provozní informace stanoví
– a) na dálnici ministerstvo,
– b) na silnici I. třídy krajský úřad,
– c) na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a na veřejně

přístupné účelové komunikaci obecní úřad obce s rozšířenou 
působností,

– d) drážní správní úřad, jde-li o užití dopravní značky "Výstražný 
kříž pro železniční přejezd jednokolejný" a "Výstražný kříž pro 
železniční přejezd vícekolejný", světelný signál "Signál pro 
zabezpečení železničního přejezdu" a signálů pro tramvaje na 
pozemních komunikacích s výjimkou účelových komunikací, 
které nejsou veřejně přístupné.



Novela zákona o silničním provozu
§ 77 Místní a přechodná úprava provozu na dálnicích, silnicích, 

místních komunikacích a veřejně přístupných účelových 
komunikacích

(2) Dotčenými orgány při stanovení místní a přechodné úpravy provozu 
na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace 
jsou

a) Ministerstvo vnitra, jde-li o dálnice,
b) policie, jde-li o silnice, místní komunikace a veřejně přístupné účelové

komunikace,
c) drážní správní úřad, jde-li o užití dopravní značky "Stůj, dej přednost v 

jízdě!" před železničním přejezdem a dopravní značky "Železniční
přejezd se závorami", "Železniční přejezd bez závor", "Návěstní deska", 
"Tramvaj" a "Dej přednost v jízdě tramvaji!",

d) krajský úřad, jde-li o stanovení podle odstavce 1 písm. d) na silnici I. třídy, 
a

e) obecní úřad obce s rozšířenou působností, jde-li o stanovení podle 
odstavce 1 písm. d) na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně
přístupné účelové komunikaci.



Novela zákona o silničním provozu
§ 77 Místní a přechodná úprava provozu na dálnicích, silnicích, 

místních komunikacích a veřejně přístupných účelových 
komunikacích

(3) Návrh stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na 
pozemních komunikacích nebo užití zařízení pro provozní informace 
podle odstavce 1 projedná příslušný správní orgán s dotčenými 
orgány. Sdělí-li Ministerstvo vnitra nebo policie příslušnému 
správnímu orgánu, že s návrhem stanovení nesouhlasí z důvodu 
ohrožení bezpečnosti nebo plynulosti provozu na pozemních 
komunikacích a tento nesouhlas odůvodní, nelze návrh stanovení
přijmout. Nevyjádří-li se dotčený orgán do 30 dnů ode dne doručení
návrhu stanovení, má se za to, že s návrhem stanovení souhlasí.

(4) Hrozí-li nebezpečí z prodlení, může příslušný správní orgán stanovit 
přechodnou úpravu provozu na dálnicích, silnicích, místních 
komunikacích nebo veřejně přístupných účelových komunikacích bez 
projednání s dotčenými orgány a bez předchozího řízení o návrhu 
opatření obecné povahy, nejdéle však na dobu 60 dnů.



Novela zákona o silničním provozu
§ 77 Místní a přechodná úprava provozu na dálnicích, silnicích, 

místních komunikacích a veřejně přístupných účelových 
komunikacích

(5) Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví
příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, 
příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost 
a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníku 
silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na 
pozemních komunikacích. Opatření obecné povahy nebo jeho návrh zveřejní
příslušný správní orgán na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž
správních obvodů se opatření obecné povahy týká, jen vztahuje-li se 
stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích k provozu v zastavěném území dotčené obce nebo může-li 
stanovením místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích dojít ke zvýšení hustoty provozu v zastavěném území dotčené
obce. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné
povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek; 
opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.



Novela zákona o silničním provozu
§ 77 Místní a přechodná úprava provozu na dálnicích, silnicích, 

místních komunikacích a veřejně přístupných účelových 
komunikacích

(6) Na veřejně přístupné účelové komunikaci se místní nebo přechodná
úprava provozu stanoví pouze na návrh nebo se souhlasem jejího 
vlastníka; to neplatí, jde-li o stanovení místní nebo přechodné úpravy 
opatřením obecné povahy.

(7) Výjimku z místní a přechodné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích povoluje na žádost správní orgán, který úpravu 
stanovil. Dotčeným orgánem v řízení je policie. Výjimku lze povolit, 
prokáže-li žadatel vážný zájem na jejím povolení a nedojde-li k 
ohrožení bezpečnosti nebo plynulosti silničního provozu. Na udělení
výjimky není právní nárok. Z místní a přechodné úpravy, kterou je 
stanovena nejvyšší dovolená rychlost, nelze výjimku povolit.



Novela zákona o silničním provozu
§ 77a Místní a přechodná úprava provozu na účelových komunikacích, 

které nejsou veřejně přístupné

• (1) Místní a přechodnou úpravu provozu a zařízení pro provozní informace 
umisťuje na účelové komunikaci, která není veřejně přístupná, její vlastník. 
Vlastník pozemní komunikace oznámí umístění místní nebo přechodné
úpravy provozu nebo zařízení pro provozní informace do 5 pracovních dnů
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

• (2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností nařídí odstranění místní nebo 
přechodné úpravy provozu nebo zařízení pro provozní informace, není-li 
splněna podmínka bezpečnosti podle § 78 odst. 2. Pro účely posouzení
zajištění bezpečnosti silničního provozu si obecní úřad obce s rozšířenou 
působností vyžádá závazné stanovisko policie.

• (3) Od místní a přechodné úpravy provozu na účelové komunikaci, která není
veřejně přístupná, se účastník silničního provozu může odchýlit na základě
předchozího souhlasu vlastníka účelové komunikace, není-li tím ohrožena 
bezpečnost silničního provozu.



Novela zákona o silničním provozu
Přechodná ustanovení

1. Bylo-li Ministerstvem vnitra nebo Policií České republiky vydáno písemné
vyjádření ke stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích nebo užití zařízení pro provozní informace nebo byla-li podána 
žádost o souhlas příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností
se stanovením místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích nebo užití zařízení pro provozní informace na veřejně
přístupných účelových komunikacích, stanovení místní a přechodné úpravy 
provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace 
zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne 
neskončené se dokončí podle zákona č. 361/2000 Sb., ve znění účinném 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Řízení o povolení výjimky z místní a přechodné úpravy provozu na 
pozemních komunikacích zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona a do tohoto dne neskončené se dokončí podle zákona č. 361/2000 
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
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