Stanovisko Ministerstva dopravy k dotazům – informacím poskytnutým na žádost
podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
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Dotaz: Je povoleno na veřejné komunikaci uvnitř obce přehánět dobytek (krávy) a jestliže
ano, za jakých podmínek, zda je možno přehradit přístup na tuto veřejnou komunikaci
zábranami a provizorním elektrickým ohradníkem (například na 30 až 60 minut). Kde tazatel
najde přesný popis, či taxativní výčet a definici znečištění komunikace zemědělskou
technikou (například vjezd na veřejnou komunikaci z pole apod.) Co se tím znečištěním a
znečištěnou komunikací ve smyslu zákona vlastně rozumí.
Odpověď: Hnaní zvířat, krávy nevyjímaje, je na pozemních komunikacích obecně dovoleno
za podmínek stanovených v § 60 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu.Pro průvodce
hnaných zvířat platí přiměřeně povinnosti řidiče vyjmenované taxativně v odstavci 1 zákona
uvedeného paragrafu. Dále je třeba zmínit nejdůležitější pravidla pro hnaní zvířat na pozemní
komunikaci: průvodce vedených nebo hnaných zvířat musí být osoba starší 15 let. Zvířata se
smějí vést nebo hnát rychlostí chůze a jen tak, aby provoz na pozemní komunikaci nebyl
ohrožován a aby byl co nejméně omezován. Hnaná zvířata ve stádu musí být doprovázena
potřebným počtem průvodců hnaných zvířat a musí být rozdělena na vhodně dlouhé skupiny
oddělené od sebe dostatečně velkými mezerami. Vlastník nebo držitel domácích zvířat je
povinen zabránit pobíhání těchto zvířat po pozemní komunikaci.
Pokud jde o možnost přehrazení přístupu na veřejnou pozemní komunikaci zábranami nebo
ohradníkem, pak je třeba obecně uvést, že se jedná-li o veřejně přístupnou pozemní
komunikaci, nemůže být přístup na ní uvedeným způsobem svévolně omezován či
znemožňován. Podle § 19 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, smí
každý užívat pozemní komunikace bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterých
jsou určeny. Přístup na pozemní komunikace sice může být částečně nebo úplně uzavřen, o
uzavírce však ve smyslu § 24 zákona o pozemních komunikacích musí rozhodnout příslušný
silniční správní úřad na základě žádosti osoby, v jejímž zájmu má dojít k uzavírce.
Přesnou definici či taxativní výčet znečištění žádný právní předpis neobsahuje. Formulace
takové definice či výčtu by byla jen stěží proveditelná. Jde v podstatě o každé znečištění,
které by svou povahou a rozsahem mohlo ohrozit bezpečnost nebo plynulost silničního
provozu. Z logiky věci půjde nejčastěji o bláto ulpěné na pneumatikách zemědělských či
stavebních strojů, vjíždějících na silnici z prostorů mimo ni, které odpadává na vozovku.
V souvislosti s prvním položeným dotazem lze konstatovat, že vozovka by mohla být
nepochybně znečištěna i při hnaní zvířat, a to vedle bláta i jinými nečistotami, zejména trusem
bravu, způsobilým při větší intenzitě výskytu vytvořit kluzkou vrstvu, vyvolávající nebezpečí
pro jízdu ostatních vozidel.
Podle § 19 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, je zakázáno dálnice
silnice a místní komunikace a jejich součásti a příslušenství znečišťovat nebo poškozovat.
Taková činnost je považována za přestupek fyzické osoby podle § 42a odst. 1 písm. g) zákona
resp. správní delikt podnikající fyzické nebo právnické osoby podle § 42b odst. 1 písm. g), za
něž lze uložit pokutu až do výše 300 000 Kč.

Dotaz: Je nutné k žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla dokládat protokol o
platné technické prohlídce. Nebo zda stačí doklad o platné evidenční kontrole.
Odpověď: V případě změny vlastníka vozidla je nutné předložit doklady k vozidlu, platnou
zelenou kartu a protokol o evidenční kontrole ne starší 14 dnů, viz. § 8 odst. 4 zákona č.
56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů. Platnost technické prohlídky se při změně vlastníka nebo provozovatele
nevyžaduje.

Dotaz: Je možné při přepisu vozidla na jinou osobu nahradit protokol o evidenční kontrole
protokolem o pravidelné technické prohlídce?
Odpověď: Nahrazení samostatného protokolu o evidenční kontrole protokolem o pravidelné
technické prohlídce, jejíž součástí je i evidenční kontrola, je možné za předpokladu, že tento
protokol je vystaven na nabývající osobu a není starší 14 dnů.

