
Pozemní komunikace a jejich užívání 

Abstrakt 

Práce obsahuje historický pohled do právní úpravy silnic a veřejných cest a výklad a 

rozbor právní úpravy základních otázek pozemních komunikací a jejich veřejného užívání ob-

sažené v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů. Právní 

úpravu rovněž analyzuje z hlediska její konzistentnosti a vnitřní logiky. V otázkách, v nichž je 

právní úprava shledána nedostatečnou, obsahuje práce také návrhy de lege ferenda. 

První část práce obsahuje historický výklad a druhá vymezuje silniční právo, jeho 

vnitřní členění a prameny, pojem pozemní komunikace a význam tohoto pojmu. Třetí část je 

věnována soukromoprávním otázkám týkajících se pozemních komunikací – otázce stavby po-

zemní komunikace jako věci v právním smyslu (uplatnění zásady superficies solo cedit v platné 

úpravě), vlastnictví pozemních komunikací a vymezení jejich součástí a příslušenství. 

Čtvrtá část analyzuje současné rozdělení pozemních komunikací do jednotlivých kate-

gorií a tříd. Věnuje se zejména koncepci účelových komunikací, kterým je věnováno jen mi-

nimum platné právní úpravy. Obsahuje také výklad otázek spojených s lesními a polními ce-

stami a příslušných ustanovení lesního zákona, případně zákona o ochraně přírody a krajiny a 

jiných předpisů, které je nutné aplikovat vedle zákona o pozemních komunikacích. 

V páté části je výklad věnován otázkám souvisejícím se vznikem a zánikem pozemních 

komunikací a změnami jejich kategorie. Největší prostor je opět věnován účelovým komunika-

cím a jejich platné úpravě a judikatuře s ní spojené, jakož i možným změnám v jejich koncepci. 

Šestá část práce obsahuje komplexní výklad veřejného užívání pozemních komunikací, 

které je hlavním důvodem jejich existence. Výklad pojednává jak o obecném, tak o zvláštním 

užívání, o jejich zpoplatnění a o omezení obecného užívání pozemních komunikací. Pozornost 

je věnována zejména problematickým místům současné právní úpravy, zejména koncepci mýt-

ného a regulaci parkování v obcích. 

Do šesté části je zařazena kapitola obsahující návrh nové koncepce právní úpravy pod-

míněného obecného užívání pozemních komunikací, které se v praxi týká zejména parkovacích 

zón a omezení vjezdu do vybraných částí obcí, tedy situací, kdy je obecné užívání pozemních 

komunikací podmíněno předchozím povolením a zpravidla též zaplacením poplatku. 
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