
Pozemní komunikace a jejich užívání (Petr Mlích) 

(oponentský posudek) 

 

Tématem diplomové práce jsou pozemní komunikace jako předmět právních vztahů a 

podmínky jejich užívání. První kapitola je věnována historii pozemních cest a 

historickému vývoji jejich právní úpravy, druhá kapitola je věnována silničnímu právu 

a vymezení pojmu pozemní komunikace. Třetí kapitola se zabývá pozemními 

komunikacemi jako předmětem práva, čtvrtá kapitola je věnována jednotlivým 

kategoriím pozemních komunikací a jejich vymezení, pátá kapitola je zaměřena na 

vznik, změnu a zánik pozemních komunikací a konečně šestá kapitola se zabývá 

obecným a zvláštním užíváním pozemních komunikací, závěrečná kapitola obsahuje 

shrnující závěry.  

Diplomovou práci považuji za vynikající jak rozsahem, tak způsobem zpracování. 

V diplomové práci se detailním způsobem popisují jednotlivé aspekty stávající právní 

úpravy, a to jak v kontextu s existující judikaturou, tak relevantní odbornou literaturou. 

Práce se ale neomezuje pouze na popis a rozbor stávající úpravy, ale obsahuje i 

charakteristiku jejích nedostatků a nakonec, což je zvláště cenné, i návrhy možných 

změn právní úpravy, které by měly popsané nedostatky odstranit.  

K diplomové práci mám proto jen několik dílčích poznámek: 

- Na s. 44 je zmínka o právní úpravě, která umožňuje převod úseků silnic mezi 

kraji prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy – je ale možné převádět vlastnické 

právo tímto způsobem? Je vlastnické právo věcí veřejného práva ve smyslu 

§ 159 odst. 1 správního řádu? 

- Na s. 77 se pojednává o řízení o zařazení pozemní komunikace do příslušného 

typu – jaká práva a povinnosti ve smyslu § 9, resp. § 67 odst. 1 správního řádu 

se tímto rozhodnutím zakládají? A jaká práva či povinnosti mohou být takovým 

rozhodnutím přímo dotčena ve smyslu § 27 odst. 2 správního řádu?  

- Na s. 80 se pojednává o řízení ve věci určení (ne)existence veřejné účelové 

komunikace a jeho účastnících – kdo všechno může být takovým rozhodnutím 

přímo dotčen ve svém právu nebo povinnosti ve smyslu § 27 odst. 2 správního 

řádu? 



- Na s. 93 a 94 je zmínka o žádosti o vydání opatření obecné povahy podle § 77 

zákona č. 361/2000 Sb., v případě omezení veřejného užívání účelové 

komunikace – lze ale v případě vydání opatření obecné povahy skutečně mluvit 

o žádosti, když s něčím takovým obecná úprava ve správním řádu nepočítá? 

- Na s. 95 je zmínka o přestupku neoprávněného omezení obecného užívání 

pozemní komunikace spočívajícím v umístění dopravního značení, které nebylo 

vydáno ve formě opatření obecné povahy – může jít ale v takovém případě o 

přestupek? Jde v takovém případě skutečně o protiprávní jednání? 

- Na s. 101 je zmínka o nároku vlastníka účelové komunikace na stanovení 

úpravy provozu podle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., s tím, že v případě 

nečinnosti správního orgánu by měl vlastník podávat žalobu proti nečinnosti 

podle § 79 soudního řádu správního, což by měl soudní řád správní v zájmu 

právní jistoty stanovit výslovně – jde ale v daném případě skutečně o rozhodnutí 

ve smyslu § 65 odst. 1 soudního řádu správního, kterého by se měl vlastník 

komunikace domáhat? Nejde spíše o nezákonný zásah? A je vhodné, aby SŘS 

jako obecná procesní norma reagoval výslovnou úpravou na dílčí aspekty 

speciálních procesních úprav? 

 

Při obhajobě doporučuji zaměřit se na řízení o zařazení pozemní komunikace do 

příslušného typu a řízení o (ne)existenci veřejné účelové komunikace, a to v tom 

smyslu jaká práva a povinnosti z hlediska § 9, resp. § 67 odst. 1 správního řádu se 

tímto rozhodnutím zakládají a jaká práva či povinnosti mohou být takovým 

rozhodnutím přímo dotčena ve smyslu § 27 odst. 2 správního řádu, tzn. zda jde 

skutečně o rozhodnutí jako akt směřující vůči konkrétním osobám.  

 

Závěr: 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

 

Josef Vedral 

V Praze 23. května 2021 


