
416/2009 Sb.

ZÁKON
ze dne 4. listopadu 2009

o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury

Změna: 209/2011 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

URYCHLENÍ VÝSTAVBY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

§ 1

(1) Tento zákon upravuje postup v souvislosti s urychlením výstavby dopravní, vodní a
energetické infrastruktury.

(2) Dopravní infrastrukturou se pro účely tohoto zákona rozumí stavby dopravní

infrastruktury1) a stavby s nimi související (dále jen „dopravní infrastruktura“) umisťované v
plochách a koridorech vymezených v platné politice územního rozvoje nebo veřejně prospěšné
stavby vymezené v územně plánovací dokumentaci.

(3) Vodní infrastrukturou se pro účely tohoto zákona rozumí stavba vodního díla
umisťovaného v plochách a koridorech vymezených v platné politice územního rozvoje nebo
veřejně prospěšné stavby na ochranu před povodněmi.

(4) Energetickou infrastrukturou se pro účely tohoto zákona rozumějí stavby zařízení
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elektrizační soustavy a plynárenské soustavy podle jiného zákona zřizované ve veřejném

zájmu5), pokud nejsou v rozporu s platnou politikou územního rozvoje nebo zásadami územního
rozvoje kraje.

§ 2

(1) U stavby dopravní a energetické infrastruktury stavební úřad 2) na žádost stavebníka
může spojit územní a stavební řízení, s výjimkou staveb uvedených v § 16 odst. 2 písm. d) zákona
č. 183/2006 Sb., které jsou součástí energetické infrastruktury.

(2) Příslušný k vedení spojeného řízení podle odstavce 1 v prvním stupni je obecní úřad
obce s rozšířenou působností.

(3) Speciální stavební úřad 3) je ve spojeném řízení podle odstavce 1 dotčeným orgánem
příslušným k vydání závazného stanoviska.

(4) Žádá-li stavebník o stavební povolení k výstavbě dopravní, vodní a energetické
infrastruktury a doklady uvedené v § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona nejsou k žádosti
přiloženy, oznámí stavební úřad zahájení stavebního řízení i bez předložení těchto dokladů. O
žádosti o vydání stavebního povolení rozhodne stavební úřad až po předložení dokladů podle
věty prvé.

(5) Lhůty pro podání žalob k soudům k přezkoumání nebo nahrazení správních rozhodnutí
vydaných v řízeních podle § 1 se zkracují na polovinu. O žalobách rozhodne soud ve lhůtě 90
dnů. Ustanovení předchozí věty obdobně platí i pro řízení o opravných prostředcích proti
rozhodnutí soudu o žalobě.

§ 2a

neplatil
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§ 3

(1) Pro odejmutí nebo omezení práv k pozemkům nebo stavbám potřebným pro uskutečnění
dopravní, vodní a energetické infrastruktury platí zákon o vyvlastnění, pokud tento zákon
nestanoví jinak.

(2) Pro splnění podmínky přípustnosti vyvlastnění podle zákona o vyvlastnění, spočívající v
povinnosti nejprve učinit návrh na získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě dohodou,
postačí doručení návrhu smlouvy na získání potřebných práv

a) na adresu, kterou vlastník nemovitosti předem písemně sdělil, nebo

b) na adresu místa trvalého pobytu vlastníka nemovitosti nebo jeho adresu bydliště v cizině
nebo na adresu evidovanou v katastru nemovitostí, jde-li o fyzickou osobu, nebo

c) na adresu sídla evidovanou v katastru nemovitostí, jde-li o právnickou osobu.
Lhůta podle § 5 odst. 1 zákona o vyvlastnění počíná plynout ode dne doručení na adresy

uvedené v písmenech a) až c). Doručení návrhu smlouvy na získání potřebných práv má účinky i
vůči všem právním nástupcům vyvlastňovaného.

(3) Nedojde-li k dohodě na získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě, platí pro
doručování oznámení účelu vyvlastnění odstavec 2.

(4) Splnění podmínek přípustnosti vyvlastnění uvedených v odstavci 2 nebo 3 se
nevyžaduje, pokud doručení na adresy podle odstavce 2 není možné, neboť vlastník nemovitosti
se na nich nezdržuje, odstěhoval se nebo v místě adresy není znám.

(5) Při uzavírání smlouvy o získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě se kupní cena
pozemku nebo stavby, včetně všech jejích součástí a příslušenství, a cena práva odpovídající
věcnému břemeni sjednává ve výši tržní ceny obvyklé v daném místě a čase. Pokud je cena
pozemku, stavby nebo věcného břemene zjištěná jiným způsobem ocenění podle zvláštního

právního předpisu4) vyšší než cena tržní, použije se takto zjištěná cena. Nezbytnou součástí
smlouvy je ustanovení o způsobu a lhůtě vyplacení kupní ceny nebo ceny práva odpovídajícího
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věcnému břemeni.

(6) Pokud nedojde do 60 dnů ode dne doručení návrhu dohody k jejímu uzavření, má se za
to, že práva k pozemku nebo stavbě potřebná pro uskutečnění účelu vyvlastnění není možné
získat dohodou, není-li sjednána lhůta delší. Věta první se použije i v případě, že uzavření
smlouvy brání předkupní právo třetí osoby. Návrh smlouvy o získání práv k pozemku nebo stavbě
potřebných pro uskutečnění účelu vyvlastnění může obsahovat požadavek, aby tento pozemek
nebo stavba nebyl zatížen právy, která zanikají vyvlastněním.

§ 3a

neplatil

§ 3b

neplatil

§ 3c

neplatil

§ 4

(1) Je-li podáno proti rozhodnutí o vyvlastnění odvolání, které nesměřuje proti výrokům
rozhodnutí uvedeným v § 24 odst. 2 písm. a) a b) zákona o vyvlastnění, nabývají tyto výroky
právní moci.

(2) Je-li podána žaloba proti rozhodnutí podle zákona o vyvlastnění, přizná soud na návrh
žalobce po vyjádření žalovaného usnesením žalobě odkladný účinek, jestliže je žalobce závažně
ohrožen ve svých právech a přiznání odkladného účinku se nedotkne nepřiměřeným způsobem
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nabytých práv třetích osob a není v rozporu s veřejným zájmem.

§ 5

(1) Pokud uskutečnění dopravní, vodní a energetické infrastruktury brání nájemní právo k
pozemku nebo stavbě ve vlastnictví stavebníka, které by zaniklo vyvlastněním podle zákona o
vyvlastnění, je stavebník oprávněn nájem pozemku nebo stavby vypovědět podle zvláštního
zákona, bez ohledu na sjednanou dobu trvání nájmu, pokud se s nájemcem nedohodne jinak.
Nájemci v takovém případě přísluší náhrada nákladů spojených s ukončením nájmu.

(2) Ustanovení odstavce 1 se použije i pro nájem bytu. Právo nájemce na bytovou náhradu
podle zvláštního právního předpisu není dotčeno.

ČÁST DRUHÁ

PŘECHODNÉ USTANOVENÍ

§ 6

Správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle
dosavadní právní úpravy.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

§ 7
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Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.

Vybraná ustanovení novel

Čl. II zákona č. 209/2011 Sb.

Přechodné ustanovení

Správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle
dosavadní právní úpravy.

Čl. V zákona č. 405/2012 Sb.

neplatil

1) § 2 odst. 1 písm. k) bod 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon).

2) § 13 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.

3) § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.

4) § 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o
oceňování majetku).
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5) § 2 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích
a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

8)
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