SAZEBNÍK
náhrad a nájemného na silnicích II. a III. tříd v majetku Královéhradeckého kraje

schválený Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 11.9.2017, Usnesení č. ZK/7/424/2017
platný od 1. 10. 2017
Všechny uvedené sazby jsou bez DPH.
S ohledem na nutné režijní náklady majetkového správce se minimálním finančním plněním za všechny druhy
uzavíraných smluv stanovuje minimální částka ve výši 1 000,- Kč (bez DPH), pokud by náhrady vypočtené
částky podle příslušných tabulek sazebníku byly nižší.

Tabulka č. 1. Pronájmy za užití silnice a silničního pomocného pozemku a staveb (mostů, nadjezdů a jiných
zařízení nad silnicemi) ve vlastnictví Královéhradeckého kraje pro umístění reklamních zařízení.
Kategorie komunikace
(a její ochranné pásmo)
Dálnice
Rychlostní komunikace
Silnice I. třídy
Silnice II. třídy
Silnice III. třídy

Výběrové řízení

Minimální nájemné za m2 reklamní plochy / rok

ne
ne
ne
ne
ne

9
7
5
4
3

000,000,000,000,000,-

Poznámka

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Tabulka č. 2. Nájemné za užití silnice a silničního pomocného pozemku pro: umísťování, skladování a nakládání
věcí nebo materiálů nesloužících údržbě nebo opravám komunikací, nebudou - li neprodleně odstraněny
(zařízení staveniště, skládka stavebních hmot nebo paliva apod.).
Kategorie komunikace
Silnice II. třídy
Silnice III. třídy + ost. pozemky

Nájemné za m2/den
30,- Kč
20,- Kč

Nájemné za m2/den v případě veřej. zájmu
20,- Kč
10,- Kč

Poznámka

Tabulka č. 3. Pronájmy za užití silnice a silničního pomocného pozemku pro provádění stavebních prací.
A. Zpevněná část vozovky včetně krajnice
Nájemné za m2/den
30,- Kč
20,- Kč

Kategorie komunikace
Silnice II. třídy
Silnice III. třídy

Nájemné za m2/den v případě veřej. zájmu Poznámka
20,- Kč
10,- Kč

B. Pozemek, silniční pozemek mimo zpevněné části vozovky a krajnice
Kategorie komunikace
Silnice II. třídy
Silnice III. třídy + ost. pozemky

Nájemné za m2/den
20,- Kč
10,- Kč

Nájemné za m2/den v případě veřej. zájmu Poznámka
10,- Kč
5,- Kč

Tabulka č. 4. Pronájmy za užití silnice a silničního pomocného pozemku pro zřizování vyhrazeného parkování
(silničních pozemků, pomocných silničních pozemků a pozemkových parcel).
Průjezdní úseky silnic
v obcích
město Hradec Králové
města a obce nad 5 tis.
města a obce do 5 tis.

Nájemné u invalidních osob
(ZTP, ZTP/P)

Nájemné za parkování - stání v Kč/rok
osobní vozidlo
5 000,3 000,1 500,-

nákladní vozidlo
do 12 t
8 000,5 000,3 000,-

nákladní vozidlo
nad 12 t
10 000,8 000,5 000,-

autobus

osobní vozidlo

10 000,8 000,5 000,-

0,0,0,-

Tabulka č. 5. Pronájem za užití silnice a silničního pomocného pozemku pro zřizování a provoz stánků,
pojízdných či přenosných prodejních a jiných zařízení.
Kategorie komunikace
do 1m2
50,30,-

Silnice II. třídy
Silnice III. třídy

Výše nájemného dle druhu zařízení a plochy (Kč/den)
pevné
dočasné (přenosné, pojízdné)
do 2 m2 do 5 m2 do 10 m2 nad 10 m2
do 5 m2
do 10 m2
nad 10 m2
100,200,300,500,100,200,300,50,100,200,300,50,100,200,-

Tabulka č. 6. Pronájem za užití silnice a silničního pomocného pozemku pro audiovizuální tvorbu.
Kategorie komunikace
Silnice II. třídy
Silnice III. třídy

Nájemné bm délky komunikace
/den
30,- Kč
20,- Kč

Nájemné m2 pozemku nebo odpočívky
/den
20,- Kč
10,- Kč

Tabulka č. 7. Náhrady za omezení užívání nemovitostí při umístění telekomunikačních vedení a zařízení do
silničních staveb, silničních pozemků, silničních pomocných pozemků a pozemků ve vlastnictví KH kraje.
Oddíl číslo a název

Název styku se silničním
pozemkem

MJ

Charakteristická data

Poznámka

bm Průměr chráničky do 150 mm

Protlak a podvrt
1. Křížení silničního
pozemku bez
rozlišení území

Při zřízení startovacích jam v
m2
silničním pozemku
Překop vozovky

300,400,500,500,-

bm V silnici II. třídy

3 000,-

bm V silnici III. třídy

2 000,-

Uložení do stávající chráničky
majetkového správce

bm V silnici II. třídy

Uložení do vozovky a do zpevněné
krajnice

bm V silnici II. třídy

2 000,-

bm V silnici III. třídy

1 000,-

bm V silnici II. třídy

500,-

Uložení do nezpevněné krajnice
2. Podélné uložení
nebo středního dělícího pásu
včetně podélného Uložení do sil. příkopu a do
protlaku
zeleného pásu (i křížení). Vrchní
vedení nad komunikací, včetně
křížení.

3. Mostní objekty

Bez rozlišení
bm Průměr chráničky do 200 mm
hloubky
bm Průměr chráničky nad 200 mm

Sazba Kč/MJ

bm V silnici III. třídy

Chráničku lze
odkoupit

200,100,-

bm V silnici III. třídy

300,-

bm V silnici II. třídy

200,-

bm V silnici III. třídy

100,-

Uložení do pomocného pozemku

bm bez rozlišení třídy silnice

50,-

Uložení do stávající chráničky
majetkového správce

bm V silnici II. třídy

Jiný přechod mostu bez zásahu do
vozovky

bm V silnici III. třídy
bm bez rozlišení třídy silnice

Chráničku lze
odkoupit

200,100,1 000,-

Tabulka č. 8. Stanovení náhrad za omezení užívání nemovitosti při umístění energetických sítí a zařízení
(elektrické vedení, plynovody, horkovody a příslušná související zařízení) a vodárenských vedení a zařízení do
silničních staveb, silničních pozemků, silničních pomocných pozemků a pozemků ve vlastnictví KH kraje.
Způsob
dotčení

Název styku se
Charakteristická
MJ
silničním pozemkem
data

Protlak a podvrt
1. Křížení
silničního
pozemku
bez rozlišení
území

2. Podélné
uložení
včetně
podélného
protlaku

Poznámka

Překop vozovky

Právnické
osoby

Veřejný
zájem *

Fyzické
osoby

bm

Průměr chráničky do
150 mm

300,-

200,-

100,-

bm

Průměr chráničky do Bez rozlišení
200 mm
hloubky

400,-

300,-

200,-

bm

Průměr chráničky
nad 200 mm

500,-

400,-

300,-

500,-

300,-

100,-

bm V silnici II. třídy

3 000,-

2 000,-

1 000,-

bm V silnici III. třídy

2 000,-

1 000,-

500,-

200,-

100,-

50,-

100,-

50,-

30,-

Při zřízení
m2 startovacích jam a
technického zařízení

Uložení do stávající
chráničky majetkového
správce

bm V silnici II. třídy

Vrchní vedení nad
komunikací

bm V silnici II. třídy

200,-

100,-

50,-

bm V silnici III. třídy

100,-

50,-

30,-

Uložení do vozovky a do
zpevněné krajnice

bm V silnici II. třídy

2 000,-

1 000,-

500,-

bm V silnici III. třídy

1 000,-

500,-

300,-

Uložení do nezpevněné
krajnice nebo středního
dělícího pásu

bm V silnici II. třídy

500,-

200,-

100,-

bm V silnici III. třídy

300,-

100,-

50,-

200,-

100,-

50,-

100,-

50,-

30,-

600,-

300,-

200,-

Chráničku lze
odkoupit

bm V silnici III. třídy

Uložení do příkopu a do bm V silnici II. třídy
zeleného pásu (i křížení). bm V silnici III. třídy
Vrchní vedení nad
Při zříz. technického Bez rozlišení
m2
komunikací.
zařízení
třídy silnice
Uložení do pomocného
pozemku

3. Mostní
objekty

Sazba Kč/MJ

Uložení do stávající
chráničky majetkového
správce
Jiný přechod mostu bez
zásahu do vozovky

bm

Bez rozlišení třídy
silnice

bm V silnici II. třídy

Chráničku lze
odkoupit

bm V silnici III. třídy
bm

50,-

Bez rozlišení třídy
silnice

200,-

100,-

50,-

100,-

50,-

30,-

1 000,-

500,-

300,-

* Investor uhradí 100 % vypočtené náhrady formou vratné kauce. Po splnění smluvních podmínek investorem
bude 50 % kauce vráceno na základě výsledku protokolárního předání a převzetí stavbou dotčené silnice
a silničního pomocného pozemku od zhotovitele. Zbývajících 50 % částky bude vráceno po uplynutí záruční
lhůty uvedené ve smlouvě a odstranění případných závad. V případě, kdy smluvní podmínky nebudou
investorem splněny, nebude kauce vrácena a bude zúčtována jako náhrada za zvláštní užívání.

Tabulka č. 9. Stanovení náhrad za omezení užívání nemovitostí při umístění silničních sjezdů (nájezdů) do
silničních staveb, silničních pozemků, silničních pomocných pozemků a pozemků ve vlastnictví KH kraje.
Sazba Kč/sjezd dle šířky v místě napojení na komunikaci
Silniční sjezdy do 10 m pro komerční využití
(a násobky) včetně přídatných jízdních pruhů

Sjezdy k RD a sjezdy bez komerčního využití do 6 m
(a násobky)

jednorázová platba 7 000,- Kč/ks

jednorázová platba 700,- Kč/ks

