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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
o omezení veřejného přístupu na veřejně přístupné účelové komunikaci
Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad podle
ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových
komunikací s výjimkou, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o
pozemních komunikacích), ve správním řízení přezkoumal žádost o omezení veřejného
přístupu na veřejně přístupnou účelovou komunikaci, kterou 17.06.2019 podala Obec Rosička,
IČ: 37 44 58, Rosička 20, 592 12 Nížkov (dále jen „žadatel“) a na základě tohoto přezkoumání
I.
podle § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích omezuje veřejný přístup na veřejně
přístupné účelové komunikaci ve vlastnictví obce Rosička, a to v úseku mezi komunikací
vedoucí k rozhledně (ve směru od Rosičky) a komunikací před Gigantským rybníkem za
Agrofarmem a.s. (ve směru od Nížkova), kdy předmětná část komunikace se převážně
nachází na pozemku parc. č. 507 v katastrálním území Rosička č. 746258. Omezení
spočívá v osazení zákazové dopravní značky č. B 11 „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“
s dodatkovou tabulkou č. E 13 s textem „Mimo vozidel s povolením Obce Rosička“, dle
stanoviska Policie České republiky pod č.j.: KRPJ-59340-1/ČJ-2019-161406-DING ze dne
23.05.2019.
II.
stanoví podmínku k umístění dopravní značky s dodatkovou tabulkou:
dopravní značky s dodatkovou tabulkou lze instalovat až na základě stanovení místní úpravy
provozu, které je oprávněn vydat Městský úřad Žďár nad Sázavou – odbor dopravy.
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Odůvodnění
Dne 17.06.2019 byla na Městském úřadu Žďár nad Sázavou přijata žádost právnické osoby
obce Rosička, IČ: 37 44 58, Rosička 20, 592 12 Nížkov, ve věci omezení veřejného přístupu na
veřejně přístupnou účelovou komunikaci, která je ve vlastnictví žadatele. Přílohou žádosti byla
dokumentace obsahující situační výkres. Důvodem žádosti bylo řešení nadměrného provozu, a
to jak vysokého počtu vozidel, tak i druhů vozidel (od osobních automobilů až po těžká nákladní
vozidla), kdy tranzitní doprava využívá účelovou komunikaci jako zkratku, místo toho, aby
používali silnici II/352 a I/19, pro něž jsou tyto silnice určeny. Konstrukce účelové komunikace
v žádném případě neodpovídá stávajícímu dopravnímu zatížení, čímž dochází k nadměrnému
poškozování komunikace. Požadované omezení veřejného přístupu je tak nezbytně nutné k
ochraně oprávněných zájmů obce Rosička jako vlastníka komunikace.
Převažující stávající dopravní využívání komunikace je tak i v rozporu s kategoriemi pozemních
komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, kdy (cituji):
§ 5 Silnice
(1) Silnice je veřejně přístupná pozemní komunikace určená k užití silničními a jinými vozidly a
chodci. Silnice tvoří silniční síť.
(2) Silnice se podle svého určení a dopravního významu rozdělují do těchto tříd:
a) silnice I. třídy, která je určena zejména pro dálkovou a mezistátní dopravu,
b) silnice II. třídy, která je určena pro dopravu mezi okresy,
c) silnice III. třídy, která je určena k vzájemnému spojení obcí nebo jejich napojení na ostatní
pozemní komunikace.
§ 7 Účelová komunikace
(1) Účelová komunikace je pozemní komunikace, 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. Příslušný silniční správní úřad obecního úřadu obce s rozšířenou působností může
na žádost vlastníka účelové komunikace a po projednání s Policií České republiky upravit nebo
omezit veřejný přístup na účelovou komunikaci, pokud je to nezbytně nutné k ochraně
oprávněných zájmů tohoto vlastníka. Úprava nebo omezení veřejného přístupu na účelové
komunikace stanovené zvláštními právními předpisy 21) tím není dotčena.
Poznámka 21) Například § 20 odst. 1 písm. j) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní
zákon), § 16 odst. 1 písm. d) a f), § 26 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 3 písm. c), § 29 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny.“

Pokud užíváním cesty dochází k poškozování zájmů vlastníka účelové komunikace, může silniční správní
úřad po projednání s Policií ČR upravit nebo omezit přístup na danou komunikaci. To znamená zúžit
rozsah jejího užívání např. jen na určitý druh vozidel nebo v krajním případě motorová vozidla vyloučit
zcela apod.
V roce 2018 byla obcí financována oprava této komunikace v celkovém nákladu 446 160 Kč a
to z toho 319 160 Kč hradila obec Rosička a 127 000 Kč byla dotace Kraje Vysočina. Při žádosti
o dotaci bylo doloženo vlastnictví komunikace obcí Rosička. Vzhledem k ročnímu rozpočtu obce
je tato částka natolik vysoká, že si obec nemůže dovolit takové opravy opakovaně.
Účelová komunikace je pozemní komunikace, která slouží k obsluze jednotlivých přilehlých
pozemků jejími vlastníky a uživateli. Kdokoli prokáže nezbytnou potřebu vjezdu do nově
uzavírané části komunikace, bude mu dle vyjádření obce Rosička vydáno povolení vjezdu
vyplývající z budoucího trvalého dopravního značení č. B 11 „Zákaz vjezdu všech motorových
vozidel“ s dodatkovou tabulkou č. E 13 s textem „Mimo vozidel s povolením Obce Rosička“, dle
stanoviska Policie České republiky pod č.j.: KRPJ-59340-1/ČJ-2019-161406-DING ze dne
23.05.2019.
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Silniční správní úřad oznámil zahájení řízení účastníkům řízení veřejnou vyhláškou a dotčeným
orgánům opatřením ze dne 17.06.2019 pod č. j.: OD/737/19/LK. Oznámení o zahájení řízení
bylo zveřejněno na úřední desce města Žďár nad Sázavou vyvěšením od 17.06.2019 do
03.07.2019 a na úřední desce obce Rosička od 17.06.2019 do 03.07.2019.
O možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a k uplatnění stanovisek
dotčených orgánů byli účastníci a dotčené orgány vyrozuměni ve výše uvedeném oznámení o
zahájení řízení.
Dle ustanovení § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích může příslušný silniční správní
úřad obecního úřadu obce s rozšířenou působností na žádost vlastníka účelové komunikace a
po projednání s Policií České republiky upravit nebo omezit veřejný přístup na účelovou
komunikaci, pokud je to nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů tohoto vlastníka. Silniční
správní úřad vyhodnotil předložené důvody pro omezení veřejného přístupu na veřejně
přístupnou účelovou komunikaci ve vlastnictví žadatele jako oprávněné.
Silničnímu správnímu úřadu bylo doručeno kladné stanovisko dotčeného orgánu Policii České
republiky Policie České republiky pod č.j.: KRPJ-59340-1/ČJ-2019-161406-DING ze dne
23.05.2019, ve kterém akceptuje návrh na omezení veřejného přístupu a souhlasí s místní
úpravou na účelové komunikaci. Tímto považuje silniční správní úřad věc s Policií České
republiky za projednanou.
Vzhledem ke skutečnosti, že silniční správní úřad v průběhu správního řízení neshledal žádné
důvody bránící povolení omezení veřejného přístupu na veřejně přístupné účelové komunikaci,
rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Silniční správní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení
právních předpisů ve výroku uvedených.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze dle ust. § 81 a ust. § 83 správního řádu odvolat ve lhůtě 15 dnů
ode dne oznámení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje nejblíže nadřízený správní orgán, kterým
je Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství. Odvolání se podává u
Městského úřadu Žďár nad Sázavou, odboru dopravy.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení
rozhodnutí. Dle ust. § 23 odst. 1 správního řádu, nebyl-li adresát zastižen a písemnost nebylo
možno doručit ani jiným způsobem přípustným podle ust. § 20 správního řádu, písemnost se
uloží. Jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k
vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této
lhůty dle ust. § 24 odst. 1 správního řádu.
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Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a dále musí obsahovat
údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je
spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu
předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis
zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Dle ust. § 82 odst. 1
správního řádu odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho
vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Luboš Koubek
úředník odboru dopravy

Rozdělovník:
Účastník řízení dle § 27 odst. 1 písm. a), správní řád:
Obec Rosička, IČ: 37 44 58, Rosička 20, 592 12 Nížkov (s požadavkem dle § 25 odst. 3 správní
řád na vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce OÚ Rosička)
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. b) a odst. 2, správní řád:
Doručení veřejnou vyhlášklou
Na vědomí:
Krajské ředitelství Policie ČR – Dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou
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Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce správního orgánu nejméně po dobu
15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Písemnost
musí být zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Na úřední desce:
Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou
Obecní úřad Rosička, IČ: 37 44 58, Rosička 20, 592 12 Nížkov

Datum vyvěšení: …………………................

Datum sejmutí: …………………................

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě V elektronické podobě

zveřejněno od: …………………................

zveřejněno do: …………………................

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
zveřejnění
Razítko:

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující

Žižkova 227/1
591 31 Žďár nad Sázavou

E-MAIL
lubos.koubek@zdarns.cz

TELEFON
+420 566 688 111

Razítko:
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URL
http://www.zdarns.cz

