
 

N á v r h 

 

ZÁKON 

  

ze dne ……… 2016, 

 

                                                                                            

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

Čl. I 

 

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona  

č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 

320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 

186/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 

227/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona  

č. 288/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 

18/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 

268/2015 se mění takto: 

 

1. V § 36 odst. 4 nově zní: 

 

  4  V zastavěném  zemí obce mohou b t podélně umís ována vedení, kromě p ípadů 

uveden ch v odstavci 3 a za podmínek uveden ch v tomto odstavci, i v chodnících 

 a v p ilehl ch zelen ch pásech průjezdního  seku silnice nebo v místní komunikaci  

p i nejvyšším možném ohledu vůči vegetaci. V p ípadech, kdy je vyloučena možnost jiného 

technického  ešení, mohou b t vedení dale umístěna i ve vozovkách těchto pozemních 

komunikací.“. 

 

2. V § 40 odst. 1 se slova  krajsk    ad a obecní   ad obce s rozší enou působností“ nahrazují 

slovy  krajsk    ad, obecní   ad obce s rozší enou působností a obecní   ad“. 

 

3. V § 40 odst. 4 se na konci textu písmene a  doplňují slova  , a působnost speciálního 
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stavebního   adu ve věcech místních komunikací“. 

 

4. V § 40 odst. 5 nově zní: 

 

  5  Obecní   ad 

 

a  rozhoduje o za azení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací  

a o vy azení místní komunikace z této kategorie, 

b  vykonává působnost silničního správního   adu ve věcech místních komunikací  

s v jimkou věcí, o kter ch rozhoduje obecní   ad obce s rozší enou působností.“. 

 

5. § 44a nově zní: 

 

 Působnosti stanovené krajskému   adu, obecnímu   adu obce s rozší enou působností nebo 

obecnímu   adu podle tohoto zákona jsou v konem p enesené působnosti.“. 

 

Čl. II 

 

P echodné ustanovení 

 

Řízení zahájena p ede dnem nabytí  činnosti tohoto zákona a do toho dne neskončená  

se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle zákona č. 13/1997 Sb.,  

ve znění  činném p edem dnem nabytí  činnosti tohoto zákona. 

 

Čl. III 

 

Účinnost 

 

Tento zákon nab vá  činnosti 30. dnem po dni jeho vyhlášení. 
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