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I/27 Třemošenský rybník – Orlík, (realizace stavby 04/2021)

Projektová příprava 
staveb

1.0
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Aktuální projektová příprava staveb

ŘSD ČR aktuálně připravuje 317 staveb dálnic a silnic I. třídy, jejíchž stav je:

177

72

36

32v zadávacím řízení

se stavebním povolením v PM

s územním rozhodnutím v PM

bez správního rozhodnutí
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Milníky a rizika v přípravě staveb 

1) Územní plánování

• Pro přípravu stavby je zásadní vložení záměru do územně plánovací dokumentace (ZUR, ÚP).

• Neexistuje nástroj pro zanesení koridoru do ÚP pokud obec jakožto pořizovatel s uvedeným

záměrem nesouhlasí (výrazný problém např. u staveb odpočívek).

• Zastupitelstvo může pořízení změny ÚP odmítnout (pozn.: ŘSD své vyvolané změny plně hradí).

• Není zákonná doba na dokončení pořízení změny ÚP.

• Vymezení koridoru/plochy dopravní infrastruktury v ZUR:

• v určitých případech lze využít místo koridoru v ÚP;

• pořízení aktualizace ZUR je finančně a časově náročnější, ale mnohdy jednodušší.

• Snaha obcí a pořizovatelů změny o velkou podrobnost v ÚP (např: vykreslená trasa včetně tělesa

komunikace, tvary křižovatek, nebo podmínky pro koridory zasahující nad rámec ÚP) Tato

podrobnost následně komplikuje další přípravu (pozn: ŘSD uvedené podrobnosti důsledně odmítá, což ale vede k dalším

průtahům v pořízení změny ÚP).
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Milníky a rizika v přípravě staveb 

2) Posouzení vlivů stavby na ŽP

• Komplikovaný proces EIA s širokým rozsahem dotčených orgánů a možností zapojení veřejnosti.

• Neustále narůstající tlak na podrobnosti o stavbě v rámci procesu EIA, které na začátku přípravy

nejsou známy, jelikož jsou předmětem další přípravy.

• Celý proces EIA trvá přibližně 2 roky, u velkých staveb nebo v území s vyšší ochranou ŽP i mnohem

déle. V rámci odvolání lze zvrátit rozhodnutí dotčeného KÚ, že stavba nepodléhá posouzení dle

zákona, např. D35 odpočívka Staré Město.

3) Projekční činnost (TES, DUR, DSP, …)

• Omezení plynoucí z platné legislativy (zákony, vyhlášky, ČSN, TP, …).

• Stavby projednané a odsouhlasené v TES se často znovu mění v DUR (pozn: nutné posouzení souladu s EIA)

• odlišné požadavky dotčených obcí nebo krajů (pozn: změna postoje - mnohdy související s výměnou zástupců obce,

požadavky na nadstandardní kompenzace, změnu trasy, atd.)

• nesouhlasy dotčených vlastníků (pozn: problematický zábor zemědělské půdy nebo dělení pozemků vč. přístupů).
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Milníky a rizika v přípravě staveb 

4) Inženýrská činnost

• změny dokumentací dle připomínek dotčených subjektů v rámci získávání jejich stanovisek/vyjádření
(pozn: ne vše lze zohlednit v rámci průběžných projednání)

• průtahy s vydáním stanovisek/vyjádření i přes opakované urgence

5) Územní a stavební řízení

• U komplikovaných staveb zdlouhavé správní řízení, např. u D11 Jaroměř – Trutnov trvalo zahájení

ÚŘ 2 roky od podání žádosti – opakované požadavky na přeprojektování DUR dle vyjádření

dotčených orgánů a následně vydání nových stanovisek.

• Pochybení na straně stavebních úřadů např. ve stanovení okruhu obesílaných subjektů – mnohdy

dochází k opakování veřejných projednání.

• Velký rozsah subjektů s možností podání námitek - pro stavební úřad velmi náročné jejich následné

vypořádávání.

• Zdlouhavé procesy při odvolání proti vydaným rozhodnutím, institut podjatosti, apod.
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Milníky a rizika v přípravě staveb 

Modernizace dálnice D1 – časový dopad podání rozkladu proti nepravomocně vydanému SP



www.rsd.cz

99

Milníky a rizika v přípravě staveb 

6) Majetkoprávní činnost

• Nesouhlas s nabízenou výkupní cenou, příp. požadavek na směnu pozemků.

• Požadavek na výkup většího rozsahu dotčeného pozemku.

• Problémy s uzavíráním věcných břemen nebo nájemních smluv pro dočasné zábory.

• Vyvlastnění:

• zdlouhavý proces, mnohdy neochota úřadu vyvlastnit „sousedy“,

• nově zaveden institut mezitímního rozhodnutí.
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D7 Panenský Týnec, zkapacitnění obchvatu (realizace stavby 06/2021)

Liniový zákon v 
podmínkách ŘSD

2.0
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Liniový zákon v podmínkách ŘSD (novela účinná od 01. 01. 2021)

• Příprava velkých dopravních staveb je díky komplikované legislativě v ČR velmi zdlouhavá

• Nezřídka trvá od fáze koncepce do zahájení realizace 10-13 let

• U velkých liniových staveb do 01. 01. 2021 využívány tradiční postupy

• Tento ověřený postup je na straně bezpečnosti, ale bezesporu nejdelší

• Z toho důvodu jsou některé procesy zahajovány paralelně, ale s větší mírou rizika, v různých kombinacích, ve

snaze o urychlení např.

Koncepce DÚR ÚR (NPM) DSP SP (NPM) MAJETEK PDPS, ZDS SOUTĚŽ REALIZACE 

Koncepce DÚR ÚR (NPM) DSP SP (NPM)

MAJETEK

PDPS, ZDS SOUTĚŽ REALIZACE 

Koncepce DÚR ÚR (NPM) DSP SP (NPM)

MAJETEK

PDPS, ZDS

SOUTĚŽ REALIZACE 



www.rsd.cz

1212

Liniový zákon v podmínkách ŘSD – Metodický pokyn

▪ Od 01. 01. 2021 vstoupil v účinnost

▪ zákon 403/2020 Sb., který novelizuje Liniový zákon, Vyvlastňovací zákon,

Stavební zákon, Správní řád aj. a

▪ vyhláška č. 583/2020 Sb. stanovující obsahu dokumentace pro vydání

společného povolení u staveb dopravní infrastruktury (pozemní komunikace)

v omezeném rozsahu dle § 2j Liniového zákona, tzv. DUR+

▪ Byl vydán nový interní Metodický pokyn 1/2021 verze 1.0 obsahující mj. i pokyny k

využívání nových institutů, které zákon přináší v podmínkách ŘSD

▪ Zpracovává se aktualizace SDS-PK (Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních

komunikací MD obsahující mj. podrobnější rozsah a obsah DÚR+

▪ Zpracování DUR+ na pilotních projektech (např. D6 Žalmanov – Knínice, I/38 Doksy –

obora, mostní objekty na D1 aj., průběžné konzultace s MD)

▪ Stanovení podrobnějšího obsahu TES+ pro projekty projednávané na podkladě DÚR+

▪ Dne 22. 06. 2021 seminář MD za účastni S/Z ŘSD ve věci aplikace novely Liniového

zákona

▪ Dne 04. 05. 2021 byla vydána správním úsekem GŘ aktualizace PGŘ 9/2016 verze 2.0

Nabývání nemovitostí do majetku státu v souvislosti s novelou Liniového zákona
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D6 Nové Strašecí – Řevničov (12/2020 uvedeno do provozu)

Realizace staveb

3.0
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Modernizace D1
41,5 km

Dálnice
151,5 km

Silnice I. tř.
66,9 km

259,9 km
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Stavby zahajované/zprovozňované v letech 2019-2021
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Ing. Petr Kůrka

ředitel úseku výstavby ŘSD ČR

Děkuji 

za pozornost


