
Počet tabulek: 8

Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
krajská příspěvková organizace

Pardubice  2022

Doubravice 98
533 53  Pardubice

SAZEBNÍK NÁHRAD A NÁJEMNÉHO                       
NA SILNICÍCH II. a III. TŘÍD                     



Tabulka č. 1

K § 25 odst. 6 písm. c) bod 1, zákona o pozemních komunikacích

Nájemné za užití silnice a silničního pomocného pozemku pro umístění a provozování reklamních poutačů,  

silnice II. třídy 5 000 

silnice III. třídy 3 000 

Podrobně specifikováno v "Zásadách" - viz. str. 5.

Vysvětlivky: 

"Zásady" - Zásady upravující postup Správy a údržby silnic Pardubického kraje  ve věci zvláštního užívání silnic, silničních pozemků 

a pozemků v majetku Pardubického kraje, včetně uzavírání smluv

propagačních a jiných zařízení, světelných zdrojů, barevných ploch a jiných obdobných zařízení

Kategorie komunikace Nájemné v Kč za 1 m2  reklamní plochy 
za rok

Poznámka



Tabulka č. 2 

silnice, nebudou-li neprodleně odstraněny (zařízení staveniště, skládka stavebních hmot
nebo paliva apod.)

silnice II. třídy 1,00

silnice III. třídy 0,50

Podrobně specifikováno v "Zásadách" - viz. str. 5.

Vysvětlivky: 

"Zásady" - Zásady upravující postup Správy a údržby silnic Pardubického kraje  ve věci zvláštního užívání silnic, silničních pozemků 

a pozemků v majetku Pardubického kraje, včetně uzavírání smluv

skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám

K § 25 odst. 6) písm. c) bod 2, zákona o pozemních komunikacích

Kategorie komunikace Nájemné v Kč za m2/bm/den Poznámka

Nájemné za užití silnice nebo silničního pomocného pozemku pro umísťování, 



Tabulka č. 3

silnice II. třídy

silnice III. třídy

Počet dní a rozsah je stanoven dle rozhodnutí vydaného silničním správním úřadem -  provádění stavebních prací.

Podrobně specifikováno v "Zásadách" - viz. str. 5 - 8.

Vysvětlivky: 

"Zásady" - Zásady upravující postup Správy a údržby silnic Pardubického kraje  ve věci zvláštního užívání silnic, silničních pozemků 

a pozemků v majetku Pardubického kraje, včetně uzavírání smluv

Nájemné v Kč za bm/den

2,00 

1,00 

Poznámka

K § 25 odst. 6) písm. c) bod 3, zákona o pozemních komunikacích

Nájemné za užití  silnice nebo silničního pomocného pozemku pro provádění stavebních prací

Kategorie komunikace



Tabulka č. 4

nákladní vozidlo nákladní vozidlo

do 12 t nad 12 t

město Pardubice 20 000 30 000 40 000 35 000

města a obce nad 5 tis. obyvatel 10 000 15 000 20 000 17 000

města a obce do 5 tis. obyvatel 4 000 8 000 14 000 10 000

Bezplatně se zřizuje vyhrazené parkování pouze,  jde-li o vozidla zdravotnických zařízení, hasičských záchranných sborů, sociálních zařízení, 
vozidla Policie ČR, vozidla držitelů průkazů ZTP a ZTP/P a správců dotčených komunikací.

Podrobně specifikováno v "Zásadách" - viz. str. 8.

Vysvětlivky: 

"Zásady" - Zásady upravující postup Správy a údržby silnic Pardubického kraje  ve věci zvláštního užívání silnic, silničních pozemků 

a pozemků v majetku Pardubického kraje, včetně uzavírání smluv

osobní vozidlo autobus

Průjezdní úseky silnic v obcích

                           Nájemné za parkování - stání v Kč/rok

Nájemné za užití silnice nebo silničního pomocného pozemku pro zřizování vyhrazeného parkování

K § 25 odst. 6) písm. c) bod 4, zákona o pozemních komunikacích



Tabulka č. 5

sazba v Kč za jeden den 

do 2 m2 do 5 m2 do 10 m2 nad 10 m2 do 2 m2 do 5 m2 do 10 m2 nad 10 m2

silnice II. třídy 50 100 200 400 25 50 100 200 

silnice III. třídy 25 50 100 200 15 30 60 120 

Sazby uvedené v tabulce se použijí pro délku trvání pronájmu do 1 týdne. 

Při délce nepřetržitého pronájmu delší než 1 týden do 1 měsíce se použije koeficient 0,5. Výsledné nájemné nesmí být nižší než týdenní sazba.

Při délce nepřetržitého pronájmu delší než 1 měsíc do 1/2 roku se použije koeficient 0,3. Výsledné nájemné nesmí být nižší než měsíční sazba.

Při délce nepřetržitého pronájmu delší než 1/2 roku se použije koeficient 0,25. Výsledné nájemné nesmí být nižší než půlroční sazba.

Bezúplatné užití je možné sjednat jen pro nepodnikatelské účely humanitární, kulturní, vzdělávací, vědecké, sportovní, náboženské, 
požární ochrany, krizové stavy apod.

Podrobně specifikováno v "Zásadách" - viz. str. 8.
Vysvětlivky: 

"Zásady" - Zásady upravující postup Správy a údržby silnic Pardubického kraje  ve věci zvláštního užívání silnic, silničních pozemků 

a pozemků v majetku Pardubického kraje, včetně uzavírání smluv

bm - běžný metr

K § 25 odst. 6)  písm. c) bod 5, zákona o pozemních komunikacích

Kategorie komunikace

Nájemné za užití silnice nebo silničních pomocných pozemků pro zřizování a provoz stánků, pojízdných

Druh zařízení - plocha

či přenosných prodejních a jiných podobných zařízení    

dočasné (přenosné, pojízdné)pevné



Tabulka č. 6

K § 25 odst. 6) písm. c) bod 6 a písm. e), zákona o pozemních komunikacích

(současně s úplnou nebo částečnou uzavírkou)

Kategorie komunikace Nájemné v Kč za 1 bm délky silnice/den Nájemné v Kč za 1 m2 odpočívky/den

silnice II. třídy 20 10 

silnice III. třídy 10 5 

Bezúplatné užití je možné sjednat jen pro nepodnikatelské účely humanitární, kulturní, vzdělávací, vědecké, sportovní, 
náboženských, požární ochrany, krizové stavy apod.

Podrobně specifikováno v "Zásadách" - viz. str. 8.

Vysvětlivky: 

"Zásady" - Zásady upravující postup Správy a údržby silnic Pardubického kraje  ve věci zvláštního užívání silnic, silničních pozemků 

a pozemků v majetku Pardubického kraje, včetně uzavírání smluv

bm - běžný metr

zábavních a podobných akcí, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu

Nájemné za užití silnice nebo silničních pomocných pozemků pro audiovizuální tvorbu, pořádání sportovních, kulturních,  



Tabulka č. 7

Stanovení náhrad pro právnické a fyzické podnikající osoby při umístění  s i l n i č n í c h  s j e z d ů

silnice II. třídy 5 000 25 000 

silnice III. třídy 2 500 15 000 

Podrobně specifikováno v "Zásadách" - viz. str. 9 - 10.
 

Vysvětlivky: 

"Zásady" - Zásady upravující postup Správy a údržby silnic Pardubického kraje  ve věci zvláštního užívání silnic, silničních pozemků 

a pozemků v majetku Pardubického kraje, včetně uzavírání smluv

do silničních staveb, silničních pozemků a silničních pomocných pozemků

Kategorie komunikace
Jednorázová náhrada               

za omezení užívání při zřízení 
trvalých sjezdů v Kč

Jednorázová náhrada                  
za omezení užívání při zřízení 

dočasných sjezdů v Kč



Tabulka č. 8

K zákonu o pozemních komunikacích

Poznámka

Užívání vozovky 
a krajnice

Užívání tělesa 
komunikace mimo 
vozovku a krajnici

Užívání vozovky 
a krajnice

Užívání tělesa 
komunikace mimo 
vozovku a krajnici

silnice II. třídy 600,00 300,00 150,00 75,00

silnice III. třídy 400,00 200,00 100,00 50,00

Poznámka

Užívání vozovky 
a krajnice

Užívání tělesa 
komunikace mimo 
vozovku a krajnici

Užívání vozovky 
a krajnice

Užívání tělesa 
komunikace mimo 
vozovku a krajnici

silnice II. třídy 400,00 200,00 100,00 50,00

silnice III. třídy 400,00 200,00 100,00 50,00

Podrobně specifikováno v "Zásadách" - viz. str. 10 - 13.

Vysvětlivky: 

"Zásady" - Zásady upravující postup Správy a údržby silnic Pardubického kraje  ve věci zvláštního užívání silnic, silničních pozemků 

a pozemků v majetku Pardubického kraje, včetně uzavírání smluv

bm - běžný metr
 

Výše náhrad za zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě, bude stanovena výpočtem za pomocí aplikace E-břemena, používané 
Pardubickým krajem, popř. na základě předloženého znaleckého posudku.

B) Vlastník cizícho zařízení, inženýrské sítě - fyzické osoby nepodnikající

Kategorie komunikace

Věcné břemeno - služebnost užívacího práva k silnici v Kč za bm

Výkopová technologie Bezvýkopová technologie

2. Věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě

1. Věcné břemeno - služebnost užívacího práva k silnici

A) Vlastník cizícho zařízení, inženýrské sítě - vyjma fyzických osob nepodnikajících

Kategorie komunikace

Věcné břemeno - služebnost užívacího práva k silnici v Kč za bm

Výkopová technologie Bezvýkopová technologie


