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Dle rozdělovníku

10.09.2019

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení
dopravního úřadu, vykonávající dle ust. § 40 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“)
působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a II. třídy a veřejně přístupných
účelových komunikací (dále jen „silniční správní úřad“), věcně a místně příslušný dle ust. § 10
a ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“), v souladu s ust. § 46 odst. 1 správního řádu
oznamuje zahájení správního řízení
o určení právního vztahu podle ust. § 142 správního řádu ve věci posouzení existence
veřejně přístupné účelové komunikace podle ust. § 7 odst. 1 a odst. 2 zákona o pozemních
komunikacích na pozemku parc. č. 1073/1 v k. ú. Stříbrnice.
Silniční správní úřad obdržel dne 02.07.2019 návrh na zahájení řízení o určení právního vztahu
na účelové komunikaci v obci Stříbrníce, pozem. parc. č. 1073/1 v k.ú. Stříbrnice. Návrh byl
podán paní Janou Lipinovou, Na Obvodu č.p. 49/1102, 703 00 Ostrava – Vítkovice v zastoupení
panem JUDr. Janem Rosákem, Všehrdova č.p. 487, 686 01 Uherské Hradiště (dále jen
,,navrhovatelka“). Předmětem návrhu na zahájení řízení o určení právního vztahu na účelové
komunikace je omezení přístupu navrhovatelky přes pozemek parc. č. 1073/1 (dále jen ,,dotčený
pozemek“) v k.ú. Stříbrnice ve vlastnictví Jířího a Lucie Dudeškových, oba bytem Tupesy
č.p. 257, 687 07 Tupesy. Po dotčeném pozemku vede přístupová cesta dále přes pozemky
parc. č. 1125/10, 1125/4, 1125/5, 1125/9, 1125/1, 1125/8 a 1125/12 vše v k.ú. Stříbrnice
až k pozemkům navrhovatelky, pozemku parc. č. st. 176; st. 177; st. 178 a parc. č. 1120;
1125/11 a 1140/10 vše v k.ú. Stříbrnice.
Dle ustanovení § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích je účelová komunikace pozemní
komunikací, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto
nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo
k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků.
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Při určení, zda se jedná o účelovou komunikaci, musí být splněny následující znaky účelové
komunikace:
1. První znak: dopravní cesta, tj. cesta, která je v terénu stálá a patrná
2. Druhý znak: zákonný účel tj. posuzovaná dopravní spojnice musí naplňovat alespoň jeden
z účelů:
a) musí jít o cestu, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků
těchto nemovitostí
b) musí jít o cestu, která slouží ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními
komunikacemi
c) musí jít o cestu, která slouží k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků
3. Třetí znak: souhlas vlastníka s jejím obecným užíváním veřejností, tj. dobrovolné omezení
vlastnického práva, s nímž vlastník při vzniku účelové komunikace souhlasil (výslovně,
mlčky neboli konkludentně)
4. Čtvrtý znak: nezbytná komunikační potřeba, tj. daná cesta musí představovat nezbytnou
komunikační spojnici. Pro určité pozemky to musí být buď jediné spojení, nebo musí jít
o spojení z jiného důvodu nezbytné, např. proto, že jiné existující cesty z různých důvodů
nedostačují k naplnění nutné komunikační potřeby.
Aby bylo možné určitou cestu označit za veřejně přístupnou účelovou komunikaci, musí naplnit
všechny tyto znaky společně. Silniční správní úřad bude v tomto řízení posuzovat, zda jsou tyto
znaky naplněny a zda se na dotčeném pozemku nachází veřejně přístupná účelová komunikace.
Účastníci řízení a jejich zástupci jsou v souladu s tímto oznámením a úpravou podle ust. § 36
správního řádu oprávnění navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobá řízení až do vydání
rozhodnutí a mají právo vyjádřit své stanovisko. Dále v souladu s ust. § 38 správního řádu mají
účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu. Jiným osobám je umožněno nahlédnout do
spisu, prokáží-li právní zájem nebo jiný vážný důvod a nebude-li tím porušeno právo některého
z účastníků, popřípadě dalších dotčených osob anebo veřejný zájem.
Silniční správní úřad v souladu s ust. § 47 odst. 1 správního řádu oznamuje tímto známým
účastníkům řízení jeho zahájení, a jelikož jsou mu dobře známy místní poměry, upouští od
místního šetření a současně nařizuje v této věci jednání.
Jednání proběhne dne 10.10.2019 v 08:30 hod. na Městském úřadu Uherské Hradiště,
v zasedací místnosti Odboru kultury, školství a sportu - 3. patro, dveře č. 324.
Poučení:
 Účastník si může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou
mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník současně
pouze jednoho zmocněnce (§ 33 odst. 1 správního řádu).
 Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů řízení u Městského úřadu Uh. Hradiště, odboru
stavebního úřadu a životního prostředí, se sídlem MěÚ Uh. Hradiště, Protzkarova 33,
Uherské Hradiště, kancelář č. 233, v úřední dny tj. pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin,
nejlépe po předchozí telefonické dohodě.
 Účastníkům řízení musí být před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k
podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu
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vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal (§ 36 odst. 3
správního řádu).
S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán
pořídil kopie spisu nebo jeho části (§ 38 odst. 4 správního řádu)

,,otisk úředního razítka“

Bc. Michaela Hermanová
referentka oddělení dopravního úřadu
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Uherské
Hradiště a Obecního úřadu Stříbrnice.
Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne...................

Sejmuto dne……………………………

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.
Tato písemnost je řádně doručována veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 odst. 1,2. Dnem
vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje tj.
Městský úřad Uherské Hradiště.
Doručí se:
Účastníci řízení, dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu
Jana Lipinová, Na Obvodu č.p. 49/1102, 703 00 Ostrava – Vítkovice v zastoupení JUDr. Janem
Rosákem, Všehrdova č.p. 487, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 065 28 236
Jiří Dudešek, Tupesy č.p. 257, 687 07 Tupesy
Lucie Dudešková, Tupesy č.p. 257, 687 07 Tupesy
Obec Stříbrnice, Stříbrnice č.p. 124, 687 09 Boršice, IČ: 005 42 229
Účastníci řízení, dle ust. § 27 odst. 3 správního řádu, kterým se oznámení doručuje
veřejnou vyhláškou
- osoby, jejichž práva mohou být řízením dotčena
Ostatní
Městský úřad Uherské Hradiště - se žádostí o bezodkladné vyvěšení návrhu opatření obecné
povahy na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení
po uvedenou dobu.
Obec Stříbrnice - se žádostí o bezodkladné vyvěšení návrhu opatření obecné povahy na úřední
desce na dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu.
Digitálně podepsal Bc. Michaela
Hermanová
Datum: 11.09.2019 07:31:21 +02:00
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