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Kategorie pozemních komunikací 
• Dálnice 

• Silnice 

• Místní komunikace (dále též MK) 

• Účelové komunikace (dále též ÚK) 
 

Obec je silničním správním úřadem (dále též 
„úřad“) pro MK a ÚK na svém území. 
 

Právní předpisy 

• Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
– dále též ZPK 

• Zákon č. 365/2000 Sb, o provozu na pozemních 
komunikacích (zákon o silničním provozu) – dále 
též ZSP 



Umístění překážky 

 

• Pokus o dohodu 

• koupě obcí, směna pozemků, odklonění dopravy … 

 

• Právní řešení 

• nepřehledná právní úprava - závislost řešení na druhu 
překážky a kategorii pozemní komunikace = nejistota 
úředníků 

 

• Cílem přednášky je projasnit možnosti právního řešení. 



Vozidla a vraky 

A) Vozidlo: 

• překážka provozu – odtah nařizuje policista nebo strážník 
obecní policie (§ 45 odst. 4 ZSP, 25 Cdo 813/2007). 

• blokové čištění MK – může odtáhnout i obec jako vlastník 
MK (§ 19 odst. 6 ZPK, 21 Cdo 4546/2009) 

•  

B) Vrak:  

= 1. zjevně trvale nezpůsobilé vozidlo (na první pohled), 2. 
bez registrační zn. + trvale nezpůsobilé (nutno prokázat) 

• na MK – vlastník MK vyzve, pak odstraní na náklady 
vlastníka vraku (§ 19 odst. 3 a 4 ZPK)  

• na ÚK – nařídí odtah policista (§ 45 odst. 4 ZSP) nebo 
rozhodne o odstranění úřad (§ 29 odst. 3 ZPK) 



Stromy a další přírodní překážky  
A) Hrozící nebezpečí 

• Sesuvy – úřad nařídí zabezpečení vlastníkovi MK, příp. 
vlastníkovi sousedního pozemku, pokud nebezpečí vyvolal 
(§ 35 odst. 1 ZPK) 

• Jiné přírodní jevy (přerůstání větví) – úřad nařídí 
vlastníkovi zdroje (§ 35 odst. 2 ZPK, 2 As 7/2008-50) 

• Silniční vegetace u MK – úřad uloží opatření vlastníkovi 
MK při státním dozoru (§ 41 ve spojení s § 15 ZPK) 
 

B) Přírodní překážky 

• na MK – úřad nařídí vlastníkovi MK při státním dozoru (§ 
41 ZPK, 2984/2012/VOP/MBČ) 
 

ÚK proti přírodním překážkám chráněny nejsou, není-li 
umístěna záměrně (v tom případě § 29 odst. 3 ZPK) 



Nelegální dopravní značky a zařízení  

A) Jaké povolení se vyžaduje? 

• na MK – stanovuje úřad obce III. (§ 77 ve spojení s § 61 
odst. 2 ZSP) opatřením obecné povahy 

• na ÚK – stanovuje vlastník na základě rozhodnutí úřadu o 
omezení či úpravě provozu (§ 7 odst. 1 ZPK) a se 
souhlasem (ve formě rozhodnutí) úřadu obce III. (§ 77 ve 
spojení s § 61 odst. 2 ZSP) 

• není třeba povolení na pevnou překážku (§ 29 odst. 1 
ZPK) ani povolení dle stavebního zákona (§ 79 odst. 2 
písm. e) ve spojení s § 103 odst. 1 písm. a) stavebního 
zákona – pozor na podpěrné konstrukce dopr. zařízení) 
 

B) Jak odstranit nepovolenou značku 

 opatření v rámci státního dozoru (§ 41 ve spojení s § 19 
odst. 2 písm. b) ZPK – pro ÚK vyložit analogicky) 

 



Nelegální reklamní zařízení 

A) Okolí MK (bez povolení dle § 25 odst. 6 písm. c) bod 
1. a odst. 7 ZPK) 

• písemná výzva SSÚ k odstranění do 5 dnů 

• zakrytí reklamy do 15 dnů 

• odstranění na náklady vlastníka reklamy (§ 25 odst. 10 
ZPK), je-li neznámý, na náklady vlastníka komunikace (§ 
25 odst. 11 ZPK) 
 

B) Okolí ÚK – možnost nařídit odstranění pouze: 

• tvoří-li překážku na komunikaci (§ 29 odst. 3 ZPK) 

• ruší-li provoz (§ 35 odst. 2 ZPK) 

 



Stavby a další překážky pevně spojené se zemí 

A) Pevné překážky (bez povolení dle § 29 odst. 2 ZPK) 

• např. sloupky, oplocení, obrubník soukromého vjezdu, i 
závora (3225/2008/VOP/DS) 

• odstranění nařídí SSÚ (§ 29 odst. 3 ZPK, 6 Ans 2/2007-
128 – platí i pro ÚK) 

• po marném uplynutí lhůty vykoná úřad nebo odstraní obec 
jako vlastník MK (§ 29 odst. 3 ZPK) - vždy na náklad 
„provinilce“ 
 

B) Zvláštnosti u staveb 

• povolená dle stav. předpisů – nařídí odstranit úřad jako 
pevnou překážku postrádající povolení dle ZPK 

• nepovolená dle stav. předpisů – zasáhnout může jak 
silniční správní úřad, tak stavební úřad (KS Plzeň 57 A 
91/2010-141, 1239/2007/VOP/KČ) 

•  



Složené věci a materiál  

A) Místní komunikace 

• bez povolení ke zvláštnímu užívání MK (§ 25 odst. 6 
písm. c) bod 2 ZPK) 

• např. přenosný zátaras, hromada uhlí, židle a stoly 
předzahrádky pohostinství 

• úřad vyzve k odstranění, následně odstraní na jeho 
náklad (§ 25 odst. 8  ZPK) nebo na náklad vlastníka MK (§ 
25 odst. 9 ZPK) 
 

B) Účelová komunikace 

• v úvahu připadá jedině povolení pevné překážky (§ 29 
odst. 2 ZPK) – nepovolené nařídí úřad odstranit dle § 29 
odst. 3 ZPK 



„Nezařaditelné“ překážky  

• například jáma vykopaná uprostřed pozemní komunikace, 
tok potoka svedený záměrně tak, aby bránil průjezdu 
 

• A) Místní komunikace 

• nařídí odstranit úředník úřadu vlastníkovi MK při státním 
dozoru (§ 41 ve spojení s § 9 odst. 4 a § 27 odst. 6 ZPK) 
 

• B) Účelová komunikace 

• snad lze nařídit ve správním dozoru tomu, kdo překážku 
prokazatelně způsobil – porušení povinnosti strpět obecné 
užívání komunikace? (§ 41 ve spojení s § 19 odst. 1 ZPK) 



Sloupy telekomunikačních a energetických 

vedení  

 

• Pozůstatek minulosti - zvláštní režim: 

 

• 1. dodatečné povolení 

• 2. dohoda o odstranění 

• 3. rozhodnutí soudu (kterého?) 


