Metodický materiál
odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra
Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním
k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanoví pro
stanoviště vozidel taxislužby zřízených obcí podmínky pro užívání
stanoviště a provozní řád upravující v souladu s místními podmínkami
pravidla provozu na stanovišti
____________________________________________________________________
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších změn
a doplňků:
•

ustanovení čl. 2 odst. 3:
„Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích
a způsoby, které stanoví zákon.“

•

ustanovení čl. 2 odst. 4:
„Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit,
co zákon neukládá.“

•

ustanovení čl. 87 odst. 1 písm. c):
„Ústavní soud rozhoduje o ústavní stížnosti orgánů územní samosprávy proti
nezákonnému zásahu státu“.

•

ustanovení čl. 101 odst. 4:
„Stát může zasahovat do činnosti územních samosprávných celků, jen vyžaduje-li to
ochrana zákona, a jen způsobem stanoveným zákonem“.

•

ustanovení čl. 104 odst. 3:
„Zastupitelstva mohou v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky.“

Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv
a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších změn
a doplňků:
•

ustanovení čl. 2 odst. 2:
„Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to
způsobem, který zákon stanoví.“

•

ustanovení čl. 2 odst. 3:
„Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co
zákon neukládá.“

•

ustanovení čl. 4 odst. 1:
„Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při
zachování základních práv a svobod.“

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
•

ustanovení § 10:
„Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou
vyhláškou)
a) k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, zejména může stanovit,
které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu
s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze
na místech a v čase obecně závaznou vyhláškou určených, nebo stanovit, že na
některých veřejných prostranství v obci jsou takové činnosti zakázány,
b) pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních
podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, stanovením závazných podmínek
v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku,
c) k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně
životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a k užívání
zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti,
d) stanoví-li tak zvláštní zákon.“

•

ustanovení § 34:
„Veřejným prostranství jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň,
parky a další prostory přístupné každému bez omezení tedy sloužící obecnému
užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“

•

ustanovení § 35 odst. 1:
„Do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů
obce, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům nebo pokud nejde o přenesenou
působnost orgánů obce nebo o působnost, která je zvláštním zákonem svěřena
správním úřadům jako výkon státní správy, a dále záležitosti, které do samostatné
působnosti obce svěří zákon.“

•

ustanovení § 35 odst. 2:
„Do samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti uvedené v § 84, 85 a 102,
s výjimkou vydávání nařízení obce. Obec v samostatné působnosti ve svém územním
obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi
o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých
občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví,
dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního
rozvoje a ochrany veřejného pořádku.“

•

ustanovení § 35 odst. 3 písm. a):
„Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí při vydávání obecně závazných
vyhlášek zákonem.“

•

ustanovení § 84 odst. 2 písm. h):
„Zastupitelstvu obce je vyhrazeno vydávat obecně závazné vyhlášky obce.“

Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
•

ustanovení § 4 odst. 2:
„Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
poruší povinnost stanovenou v obecně závazné vyhlášce obce nebo kraje.“

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
•

ustanovení § 5 odst. 1:
„Silnice je veřejně přístupná pozemní komunikace určená k užití silničními a jinými
vozidly a chodci. Silnice tvoří silniční síť.“

•

ustanovení § 6 odst. 1:
„Místní komunikace je veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně
místní dopravě na území obce.“

•

ustanovení § 8 odst. 1:
„Dálnice a silnice mohou vést územím zastavěným nebo zastavitelným (dále jen
„průjezdní úsek dálnice“ nebo „průjezdní úsek silnice“), pokud se tím převádí
převážně průjezdná doprava tímto územím.“

•

ustanovení § 9 odst. 1:
„Vlastníkem dálnic a silnic I. třídy je stát. Vlastníkem silnic II. a III. třídy je kraj, na
jehož území se silnice nacházejí, a vlastníkem místních komunikací je obec, na jejímž
území se místní komunikace nacházejí. Vlastníkem účelových komunikací je
právnická nebo fyzická osoba. Stavba dálnice, silnice a místní komunikace není
součástí pozemku.“

•

ustanovení § 12 odst. 4:
„Pokud nejsou samostatnými místními komunikacemi, jsou součástmi místních
komunikací též přilehlé chodníky, chodníky pod podloubími, veřejná parkoviště
a obratiště, podchody a zařízení pro zajištění a zabezpečení přechodů pro chodce.“

•

ustanovení § 12 odst. 6:
„Veřejné parkoviště je stavebně a provozně vymezená plocha místní nebo účelové
komunikace anebo samostatná místní nebo účelová komunikace určená ke stání
silničního motorového vozidla.“

•

ustanovení § 19 odst. 2:
„Dálnice, silnice, místní komunikace, jejich součásti a příslušenství a veřejně
přístupné účelové komunikace s vozovkou je zakázáno znečišťovat nebo poškozovat;
veřejně přístupné účelové komunikace bez vozovky je zakázáno poškozovat takovým
způsobem, že se tím znemožní jejich obecné užívání. Na dálnicích, silnicích
a místních komunikacích je dále zakázáno
a) neoprávněně odstraňovat, zakrývat, přemísťovat, osazovat nebo pozměňovat
dopravní značky a dopravní zařízení, anebo na těchto věcech cokoliv umísťovat,
b) používat pásová a jiná vozidla, jejichž kola nejsou opatřena pneumatikami nebo
gumovými obručemi, nebo používat jiné stroje a zařízení, které mohou způsobit
poškození komunikace; výjimečně lze povolit jako zvláštní užívání (§ 25) použití
silnice nebo místní komunikace pásovými vozidly Armády České republiky nebo
historickými vozidly,
c) používat sněhové řetězy v úsecích, kde vozovka není dostatečně pokryta
sněhovou nebo ledovou vrstvou,
d) používat hroty v pneumatikách, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak,
e) vypouštět vodu, splašky a jiné tekuté odpady,
f) rozjíždět dočasné skládky údržbových hmot, otáčet zemědělské nebo lesní stroje
a potahy při provádění polních nebo lesních prací,
g) odstavovat silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně
technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení
způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí

mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla nebo které není možné identifikovat
prostřednictvím identifikačního čísla vozidla umístěného na karoserii nebo rámu
vozidla, za čelním sklem nebo na výrobním štítku (dále jen „vrak“),
h) odstavovat silniční vozidlo, které po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle
zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno na
pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné
technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou
prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou,
i) umisťovat nebo provozovat pojízdné nebo přenosné zařízení, které je určeno
k prodeji zkapalněných ropných plynů (čerpací stanice).“
•

ustanovení § 25 odst. 1:
„K užívání dálnic, silnic a místních komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo
k jiným účelům, než pro které jsou určeny (dále jen "zvláštní užívání"), je třeba
povolení příslušného silničního správního úřadu vydaného s předchozím souhlasem
vlastníka dotčené pozemní komunikace, a může-li zvláštní užívání ovlivnit
bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, také s předchozím souhlasem
Ministerstva vnitra, jde-li o dálnici, v ostatních případech se souhlasem Policie České
republiky. Souhlas vlastníka se zvláštním užíváním podle odstavce 6 písm. c) bodu 3
a odstavce 6 písm. d) se nevyžaduje v případě, že se jedná o veřejně prospěšnou
stavbu; k návrhu na zvláštní užívání může vlastník uplatnit námitky, o kterých
rozhodne silniční správní úřad.“

•

ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) bod 4.:
„Zvláštním užíváním dálnice, silnice a místní komunikace je užití dálnice, silnice nebo
místní komunikace a silničního pomocného pozemku pro zřizování vyhrazeného
parkování.“

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu
na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
•

ustanovení § 8:
„(1) Informativní značky se rozdělují na informativní značky zónové, informativní
značky provozní, informativní značky směrové a informativní značky jiné.
(2) Informativní značky zónové označují začátek nebo konec oblasti, ve které platí
příslušná ustanovení pravidel provozu na pozemních komunikacích vyplývající
z právního předpisu.

(3) Barevné provedení informativních značek směrových se může od jejich
vyobrazení dle této vyhlášky lišit v závislosti na druhu cíle nebo kategorii pozemní
komunikace, k níž značky směřují nebo na níž se nacházejí. Pro dálnice se používá
podklad v barvě zelené, pro ostatní pozemní komunikace v barvě modré nebo bílé.
(4) Provedení, význam, popřípadě užití informativních značek je uvedeno v příloze
č. 5 k této vyhlášce.“
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