
           

 

 

STANOVISKO VLÁDY  

 

k návrhu poslance Jaroslava Foldyny na vydání zákona, kterým se mění zákon 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

(sněmovní tisk č. 772) 

 

 Vláda na své schůzi dne 2. května 2016 projednala a posoudila návrh zákona, 

kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, a vyslovila s tímto návrhem nesouhlas z těchto důvodů:  

1. Přestože vláda souhlasí s předkladatelem, že stávající vymezení souvisle 

zastavěného území obce pro účely zřízení ochranných pásem pozemních 

komunikací je nejednoznačné a působí výkladové problémy, nepovažuje 

navrhovaný způsob řešení za vhodný. Vláda považuje za nezbytné řešit tuto 

problematiku formou vládního návrhu zákona, který bude připraven na základě 

odborné a společenské diskuse a v němž budou po projednání v řádném 

meziresortním připomínkovém řízení náležitě zohledněna všechna související 

hlediska. Ve vztahu k posuzovanému návrhu zákona považuje vláda za potřebné 

poukázat především na níže uvedené problematické aspekty tohoto návrhu. 

2. Navrhovaná změna by způsobila výrazný nárůst úseků pozemních komunikací, 

u nichž by neexistovalo silniční ochranné pásmo, a tím by došlo k omezení 

možnosti silničních správních úřadů regulovat 

-  provádění staveb a terénních úprav podle § 32 zákona o pozemních 

komunikacích; v současné době jsou prostřednictvím tzv. povolení pro stavby 

v silničním ochranném pásmu například eliminovány stavby pro trvalé či 

rekreační bydlení, jejichž výstavba přináší následné požadavky na budování 

protihlukových opatření; omezení možnosti regulace by tedy z tohoto hlediska 

mělo dopady na rozpočty státu, krajů a obcí, 

-  umísťování reklamních zařízení v bezprostřední blízkosti těchto pozemních 

komunikací, což bude mít vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu. 
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3. Existenci či neexistenci silničního ochranného pásma by podle navrhované 

úpravy určovalo pouze umístění značek „Obec“ a „Konec obce“, jejichž význam 

je dán vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu               

na pozemních komunikacích. Taková úprava by současnou výkladovou situaci 

ještě znepřehlednila. Například u nově budované pozemní komunikace vzniká 

ochranné pásmo podle § 30 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích již 

územním rozhodnutím; zatím neexistující pozemní komunikaci však dopravní 

značkou označit nelze a nebylo by též možno postihnout případy, kdy se 

zástavba nachází pouze po jedné straně pozemní komunikace. Ačkoliv by 

uvedenými dopravními značkami měla být zpravidla vymezena oblast, kde          

se nachází zástavba, neplatí to vždy; například část dálnice D1, která prochází 

katastrálním územím hlavního města Prahy a v jejímž okolí se zástavba nachází, 

v tomto úseku značkami „Obec“ a „Konec obce“ označena není.  

4. Řešení navazující existenci silničního ochranného pásma na stanovení místní 

úpravy provozu na pozemní komunikaci v podobě dopravních značek 

vymezujících území, v němž platí pravidla pro provoz v obci, by navíc mohlo být 

v praxi zneužíváno a tyto dopravní značky by byly účelově posouvány            

podle komerčních potřeb investorů bez ohledu na bezpečnost a plynulost 

silničního provozu. 

5. Pokud jde o navrhované nabytí účinnosti návrhu zákona dnem vyhlášení, tvrzení 

předkladatele, že „je možné a žádoucí, aby novela nabyla účinnosti neprodleně“, 

rozhodně neprokazuje naplnění podmínky naléhavého obecného zájmu           

podle § 3 odst. 3 zákona o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv.  

6. Zpracování předloženého návrhu zákona navíc neodpovídá ustáleným 

legislativně technickým zvyklostem, například pokud jde o jednoznačné označení 

znění zákona o pozemních komunikacích, které má být novelizováno.  
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