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- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ
Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně
příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových
komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad,
(dále jen silniční správní úřad) podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 13/1997 Sb.)
rozhodl v řízení o žádosti paní Milušky Sankotové (1944), V Brance 395/24, 312 00 Plzeň, o
vydání rozhodnutí o určení charakteru účelové komunikace podle ustanovení § 142 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) takto:
na poz. parc. KN č. 2201/2, 2201/1 a 1657/57 vše v k. ú. Stachy, obec Stachy, se
nachází veřejně přístupná účelová komunikace a tento právní stav trvá od roku 1962.
Účelová komunikace je vymezena pozemky parc. KN č. 2201/2 a 2201/1 vše v k. ú.
Stachy, obec Stachy, a dále pruhem o šíři cca 5 m při západní straně pozemku parc.
KN č. 1657/57 v k. ú. Stachy, obec Stachy.
Odůvodnění:
Dne 11. 01. 2016 obdržel silniční správní úřad návrh paní Milušky Sankotové (1944),
V Brance 395/24, 312 00 Plzeň (dále jen žadatelka) na vedení deklaratorního řízení o určení
právního vztahu, jehož předmětem je určení charakteru komunikace na poz. parc. KN č.
2201/2, 2201/1 a 1657/57 vše v k. ú. Stachy, obec Stachy, jako veřejně přístupné účelové
komunikace. Pozemky parc. KN č. 2201/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, a 2201/2 –
ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Stachy, obec Stachy, jsou ve vlastnictví obce
Stachy. Pozemek parc. KN č. 1657/57 k. ú. Stachy, obec Stachy je ve vlastnictví České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem – Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha.
Silniční správní úřad obdržel postoupením od obce Stachy dne 11. 01. 2016 neúplnou
žádost žadatelky a proto podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu přerušil řízení a vyzval
žadatelku k doplnění její žádosti. Dne 04. 04. 2016 doplnila žadatelka svou žádost o
náležitosti ve smyslu § 37 odst. 2 správního řádu. Dále přiložila doklady o historii vzniku
komunikace a průběh věci až do současnosti.
Dotčená komunikace vznikla v roce 1962 a slouží k přístupu na pozemek žadatelky a další
navazující zemědělské a lesní pozemky.
Silniční správní úřad vydal dne 13. 04. 2016 oznámení o zahájení správního řízení, které
doručil vlastníkům dotčených a sousedních pozemků a dotčeným orgánům na doručenku, a
které dále doručil veřejnosti veřejnou vyhláškou. Zároveň bylo nařízeno na den 20. 05. 2016
ústní jednání na místě samém spojené s ohledáním věci (předmětných pozemků
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komunikace), o němž byl sepsán protokol. Účastníci byli upozorněni, že mohou uplatnit své
námitky, připomínky, důkazy, návrhy k projednávané věci nejpozději při ústním jednání (tj. do
20. 05. 2015).
Dále silniční správní úřad vymezil lhůtu pro seznámení se všemi podklady pro rozhodnutí
v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
do 26. 05. 2016, dle kterého mají účastníci řízení možnost před vydáním rozhodnutí
v předmětné věci vyjádřit se k jeho podkladům, aby následně bylo možno vydat rozhodnutí.
Tímto byla dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Vzhledem
k možnému velkému počtu účastníků silniční správní úřad doporučil, aby účastníci uplatnili
své námitky, připomínky, důkazy, návrhy k projednávané věci v písemné formě.
Dne 16. 05. 2016 obdržel silniční správní úřad vyjádření Bc. Jany Žižkové (1979), jako
vlastníka sousedního a navazujícího pozemku, kde uvádí potřebu přístupu na své pozemky
z řešené účelové komunikace.
Do 20. 05. 2016 neobdržel silniční správní úřad žádné další námitky, připomínky, důkazy,
návrhy k projednávané věci.
Ústního jednání dne 20. 05. 2016 se zúčastnili: Petr Nový – referent odboru dopravy a
silničního hospodářství MěÚ Vimperk; Miluška Sankotová (1944), V Brance 395/24, 312 00
Plzeň – žadatelka; Ing. Václav Sankot (1945), V Brance 395/24, 312 00 Plzeň – zastupující
na základě plné moci Lenku Seyboldovou (1973), V Brance 395/24, 312 00 Plzeň –
spoluvlastník sousedního pozemku; Ing. Petr Lampa – starosta obce Stachy; Pavel Vácha –
Lesy České republiky, s.p., IČ 42196451; Ing. Jana Holá a JUDr. Jana Dohnalová – Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111; a Ing. Luděk Sáska – ředitel
Sportovního centra Lyžařského areálu Zadov.
V řízení dospěl silniční správní úřad k těmto závěrům. Na poz. parc. KN č. 2201/2 a 2201/1 a
1657/57 vše v k. ú. Stachy, obec Stachy, se nachází účelová komunikace veřejně přístupná,
která je vymezena pozemky parc. KN č. 2201/2 a 2201/1 vše v k. ú. Stachy, obec Stachy, a
dále pruhem o šíři cca 5 m při západní straně pozemku parc. KN č. 1657/57 v k. ú. Stachy,
obec Stachy. Jak vyplývá z doložených podkladů, účelová komunikace vznikla v roce 1962,
viz. geometrický plán z 23. 07. 1962, kde se už tato komunikace vyskytuje a jsou jí přidělena
katastrální čísla 2200 a 2201. Komunikace byla vybudována svépomocí v rámci stavby chaty
na poz. parc. KN č. st.384 k. ú. Stachy. Tato komunikace byla dále upravována a udržována
vlastníky poz. parc. KN č. st.384 k. ú. Stachy až do současné podoby. Předmětná pozemní
komunikace není místní komunikací (není do této kategorie pozemní komunikace zařazena)
a přirozeně není ani dálnicí či silnicí. Komunikace napojuje lokalitu přilehlých a navazujících
pozemků na ostatní pozemní komunikace, konkrétně silnici III. třídy č. 14514. Splňuje tak
zákonný předpoklad pro určení účelové komunikace podle § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb.
Účelová komunikace je na základě zjištění silničního správního úřadu při ústním jednání na
místě v terénu jasně patrná. Šířka komunikace je v celé délce cca 5 m, povrch je zpevněný
drceným kamenivem, které je prorostlé travou.
Předmětná účelová komunikace je veřejně přístupná a veřejně přístupná vždy byla, jak
vyplývá z doložených dokladů a výpovědí účastníků řízení. Pozemky jsou užívány z titulu
obecného užívání, nikdo z uživatelů komunikace ani vlastníci pozemků neuvedli ani
nedoložili, že by byl pozemek užíván z titulu soukromoprávního ujednání. Náhledem do
katastru nemovitostí bylo zjištěno, že k předmětným pozemkům ani není zřízeno věcné
právo spočívající v právu třetí osoby k chůzi a jízdě. Silniční správní úřad při ústním jednání
vyzval majitele pozemků, aby v případě snahy omezit obecné užívání, soukromoprávního
ujednání, zamezování přístupu na tento pozemek apod., toto doložili. Nikdo však tak
neučinil.
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Účelová komunikace na poz. parc. KN č. 2201/2, 2201/1 a 1657/57 vše v k. ú. Stachy, obec
Stachy, plní funkci nutné komunikační potřeby. Neexistuje zde jiná alternativa dopravního
spojení. I tento předpoklad pro určení účelové komunikace byl naplněn. S ohledem na
skutečnost, že proti obecnému užívání předmětných pozemků jako veřejně přístupné
účelové komunikace nikdo nebrojil a v případě poz. parc. KN č. 2201/2 a 2201/1 vše v k. ú.
Stachy, obec Stachy, vlastník – obec Stachy vyjádřila souhlas s veřejným užíváním, je tímto
prokázán souhlas s veřejným užíváním dotčených pozemků jako veřejně přstupné účelové
komunikace.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, odboru dopravy a silničního hospodářství,
podáním učiněným prostřednictvím Městského úřadu Vimperk, odboru dopravy a silničního
hospodářství, který toto rozhodnutí vydal.

„otisk úředního razítka“
Lenka Černá v. r.
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
A. Údaje o zveřejnění na úřední desce MěÚ Vimperk
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí na úřední desce:
B. Údaje o zveřejnění na elektronické úřední desce MěÚ Vimperk
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí na úřední desce:
C. Údaje o zveřejnění na úřední desce Obce Stachy
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí na úřední desce:
D. Údaje o zveřejnění na elektronické úřední desce Obce Stachy
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí na úřední desce:
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Obdrží:
Účastníci řízení (na doručenku):
Miluška Sankotová (1944), V Brance 395/24, 312 00 Plzeň
Lenka Seyboldová (1973), V Brance 395/24, 312 00 Plzeň
Obec Stachy, IČ 00250678

(DS)

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111

(DS)

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IČ 70971641

(DS)

Bc. Jana Žižková (1979), Zdíkov 274, 384 72 Zdíkov
Lesy České republiky, s.p., IČ 42196451

(DS)

Jiří Mačát (1970), Zadov 168, 384 73 Stachy
Dotčené orgány (na doručenku):
MěÚ Vimperk, Odbor ŽP (OPK)
MěÚ Vimperk, Odbor VÚP
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, DI Prachatice, IČ 75151511

(DS)

Obdrží k vyvěšení na úřední desce:
Městský úřad Vimperk, odbor HB
Městský úřad Vimperk, odbor ŠKaCR
Obec Stachy, IČ 00250678
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