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Pozemní komunikace

• pozemní komunikace je dopravní cesta určená 
pro jízdu a chůzi, a to silničními a jinými vozidly a 
chodci

• pozemní komunikace je obecně užívána (slouží 
veřejnosti)

• pozemní komunikace je buď dálnicí, silnicí, místní 
komunikací nebo účelovou komunikací (nikoli 
tedy pouhou zpevněnou plochou či soukromou 
dopravní cestou)

• pozemní komunikace požívá právní ochrany
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Pozemní komunikace a právo

• základním právním předpisem na úseku 
pozemních komunikacích je zákon č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů

• Další související právní předpisy
• vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon 

o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů

• zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů 
(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších 
předpisů

• správní řád (zákon č. 500/2004 Sb.)
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Obec a pozemní komunikace

• obec je vlastníkem místních komunikací a 
může být vlastníkem i účelových komunikací

• obec vykonává státní správu k místním 
komunikacím jako silniční správní úřad 
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Obec jako vlastník místní komunikace

• obec je vlastníkem místních komunikací a může 
být vlastníkem účelových komunikací

• místní komunikace = veřejně přístupná pozemní 
komunikace, která slouží převážně místní dopravě 
na území obce

• účelová komunikace= pozemní komunikace, 
která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí 
pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke 
spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními 
komunikacemi nebo k obhospodařování 
zemědělských a lesních pozemků.  
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Chodník

• chodník je dopravní cesta určena pro chůzi 
osob

• chodník může být pozemní komunikací –
samostatnou místní komunikací IV. třídy 
anebo součástí přilehlé místní komunikace

• chodník může být i veřejně přístupnou 
účelovou komunikací anebo pouhou dopravní 
cestou (není obecně užíván jako pozemní 
komunikace)
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Obec jako vlastník místní komunikace 
na cizím pozemku

• obec může být vlastníkem i jen stavby místní 
komunikace, neboť podle zákona o pozemních 
komunikacích stavba místní komunikace není 
součástí silničního pozemku

• obec ale musí doložit své vlastnické právo ke 
stavbě místní komunikace
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Obec jako silniční správní úřad

• obec vykonává státní správu k místním 
komunikacím (MK)

• nejdůležitější správní agendy:

- povolování zvláštního užívání MK

- povolování uzavírek MK

- povolování připojení nemovitostí k MK

- nařizování odstranění autovraků

8



Péče o místní komunikace

• péče o místní komunikace především obnáší 
tyto základní povinnosti:

- MK se musí evidovat (pasport MK)

- MK se musí spravovat (vykonávat prohlídky, 
údržbu a opravy MK)

• správu MK může její vlastník převést na jinou 
osobu - správce 
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• děkuji za pozornost

• e-mail: roman.koci@litterula.cz

• www.litterula.cz
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