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ZÁKON 
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o pozemních komunikacích 
 
 

ČÁST SEDMÁ 

Ochrana pozemních komunikací a jejich styk s okolím 
 
 

Silniční ochranná pásma  

§ 30 

(1) K ochraně dálnice, silnice a místní komunikace I. nebo II. třídy a provozu na nich mimo 
souvisle zastavěné území obcí slouží silniční ochranná pásma. Silniční ochranné pásmo pro nově 
budovanou nebo rekonstruovanou dálnici, silnici a místní komunikaci I. nebo II. třídy vzniká na 
základě rozhodnutí o umístění stavby.5) 

 
 (2) Silničním ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor ohraničený 

svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti 
 a) 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice anebo od osy větve její křižovatky s jinou pozemní 

komunikací; pokud by takto určené pásmo nezahrnovalo celou plochu odpočívky, tvoří hranici 
pásma hranice silničního pozemku, 

b) 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu silnice I. třídy nebo místní komunikace I. třídy, 
c) 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy a místní 

komunikace II. třídy. 
 

(3) Souvisle zastavěným územím obce (dále jen "území") je pro účely určení silničního 
ochranného pásma podle tohoto zákona území, které splňuje tyto podmínky: 
 a) na území je postaveno pět a více budov odlišných vlastníků, kterým bylo přiděleno popisné nebo 

evidenční číslo a které jsou evidovány v katastru nemovitostí 27), 
 b) mezi jednotlivými budovami, jejichž půdorys se pro tyto účely zvětší po celém obvodu o 5 m, 

nebude spojnice delší než 75 m. Spojnice tvoří rohy zvětšeného půdorysu jednotlivých budov (u 
oblouků se použijí tečny). Spojnice mezi zvětšenými půdorysy budov, spolu se stranami 
upravených půdorysů budov, tvoří území. 

 
Ochranné pásmo může být zřízeno s ohledem na stanovené podmínky pouze po jedné straně dálnice, 
silnice nebo místní komunikace I. a II. třídy. 
 

(3) Souvisle zastavěným územím obce (dále jen "území") je pro účely určení silničního 
ochranného pásma podle tohoto zákona území, jehož začátek a konec je na pozemní komunikaci 
označen dopravní značkou označující obec a konec obce 38). 

Ochranné pásmo může být zřízeno s ohledem na stanovené podmínky pouze po jedné straně 
dálnice, silnice nebo místní komunikace I. a II. třídy. 
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 (4) Hranice silničního ochranného pásma definovaná v § 30 odst. 2 písm. a) je pro případ 

povolování zřizování a provozování reklamních zařízení, které by byly viditelné uživateli dotčené 
pozemní komunikace, posunuta ze 100 metrů na 250 metrů. 

 
 ------------------------------------------------------------------ 
 5) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
27) § 2 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 344/1992 Sb. 
38) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o 
silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. 
Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. 
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