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K předkládanému materiálu Svaz průmyslu a dopravy ČR uplatňuje dvě zásadní připomínky. Žádáme 

Ministerstvo dopravy, aby zejména důsledně přehodnotilo rozsah vyhlášky v kontextu odpovídajícího 

zákonného zmocnění. Dále požadujeme, aby předkladatel změnil požadované měřítko dle připomínky níže 

s ohledem na lepší čitelnost a orientaci v dokumentaci. 

ZÁSADNÍ OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 
Připomínka č. 1 – k rozsahu vyhlášky v rámci zákonného zmocnění  

Znění připomínky: 

Požadujeme zrevidovat návrh vyhlášky tak, aby odpovídala zákonnému zmocnění a byla zpracována 

v rozsahu zájmů, které je stavební úřad povinen chránit. 

 

Odůvodnění: 

Rovněž u vyhlášky o obsahu projektové dokumentace dopravních staveb je nezbytné předpokládat, že na 

základě příloh k této vyhlášce mohou být povolovány zejména záměry vleček do průmyslových areálů, ale i 

účelové komunikace (pokud budou sloužit jako veřejné) v areálech apod. Nejedná se tedy pouze o stavby 

financované z veřejných rozpočtů, na které pravděpodobně návrhy těchto příloh primárně cílí, a je proto 

nutné požadovat pouze informace, které jsou nezbytné k tomu, aby mohl být stavebním úřadem efektivně 

hájen veřejný zájem. Bohužel návrh jde v některých požadavcích nad rámec těchto základních principů. 

 

Příkladem jsou informace, které nemají žádnou oporu ve veřejných zájmech, které by měl stavební úřad 

hájit (např. „Uvede se též stávající a nový vlastník, správce a uživatel objektu;…“). Obdobně jsou např. 

vyžadovány informace, které jdou svojí povahou nad rámec veřejnoprávního předpisu (např. „shrnutí 

rozhodujících závěrů z pracovních porad včetně uvedení odkazu na dokladovou část“) nebo používají pojmy 

do tohoto předpisu nevhodné (např. „zadavatel“).  

 

ZÁSADNÍ KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY 
Připomínka č. 2 – k příloze č. 8, bod C.1, písm. c) a d) 

Znění připomínky: 

Požadujeme úpravu měřítka na hodnotu v rozmezí 1:1000 – 1:5000. Rovněž doporučujeme zvážit přesunutí 

předmětných písmen spíše do bodu C.3. 
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Odůvodnění: 

Horní hodnota navrhovaného rozsahu měřítka 1 : 1 000 – 1: 50 000 je příliš vysoká, aby požadované údaje 

byly dostatečně dobře čitelné. Doporučené hodnoty měřítka vycházejí z každodenní praxe. 

 


