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„Veřejnoprávní úprava pozemních komunikací“ 
 

 Předložená diplomová práce o rozsahu 74 stran je členěna, kromě úvodu a závěru, do 
šesti kapitol („Přehled a vývoj právní úpravy“, „Kategorie pozemních komunikací“, „Vznik 
a zánik pozemních komunikací“, „Křížení a připojování pozemních komunikací“, „Vlastnictví 
pozemních komunikací“, „Veřejné užívání pozemních komunikací“). 

 Téma práce je aktuální a jen řídce traktované. S tím souvisí omezený počet 
využitelných titulů z odborné literatury. Nebylo ale vhodné využít i komentář k zákonu 
o pozemních komunikacích? Ocenit lze přístup k výkladu právní úpravy a judikatury a snahu 
o vlastní pohled na věc včetně formulace problémů a závěrů. 

 Diskutovat lze otázku potřeby partie týkající se výstavby pozemních komunikací (viz 
na str. 5 dole), ale po podrobnějším přehlédnutí práce možno dospět k závěru, že se bez této 
partie šlo obejít.  

 Práce je psána se zjevným zájmem a s přehledem.      

 Z dílčích připomínek uvádím: 

- Zmiňuje-li diplomant i prameny týkající se provozu na pozemních komunikacích a silniční 
dopravy, je výčet zákonů na str. 7 a 8 neúplný. 

- S (odlišnou) kategorizací dálnic počítá připravovaná novela zákona o pozemních 
komunikacích (str. 14). 

- Označení „ČSN“ dnes neznamená „české státní normy“ (str. 15, 38, 76). 

- Na str. 20 nebo 21 měla být zmínka o možnosti upravit nebo omezit veřejný přístup na 
účelovou komunikaci (§ 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích). 

- V partii 3.5 lze hovořit o „kategoriích“ pozemních komunikací pouze v uvozovkách. 

- Na str. 24 má být odkaz na kapitolu 6. (nikoli 5.). 

- Co znamená „musí … z takového rozhodnutí vycházet“?; jak vykládat § 135 odst. 2 
občanského soudního řádu?; (str. 37). 

- V poněkud stručné kapitole 5. mohla být věnována pozornost i připojování sousedních 
nemovitostí k pozemním komunikacím (pro inspiraci viz rozsudek Krajského soudu v Ústí 
nad Labem č. j. 59 Ca 94/2008 - 31).  

- Jaké situace může pomoci řešit § 17 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích?; (str. 43). 

- Výklad v kapitole 7. je zkratkovitý. 

- Některé bibliografické údaje (např. na str. 57 nebo 74) měly být přesnější. 


