Váš dopis zn.:
Ze dne:

12.06.2019

Naše č.j.:

OD/737/19/LK

Vyřizuje:

Ing. Koubek

Tel.:
E-mail:

566 688 301
lubos.koubek@zdarns.cz

Datum:

04.12.2019

Obec Rosička
IČ: 37 44 58
Rosička 20
592 12 Nížkov

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
USNESENÍ
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), na základě žádosti účastníka řízení, kterým je Obec Rosička, IČ: 37
44 58, Rosička 20, 592 12 Nížkov, provedeného správního řízení a následného pravomocného
rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova
57, 587 33 Jihlava pod č.j. KUJI 81565/2019, sp.zn. ODSH 1419/2019 Ma/Odv ze dne
18.10.2019 ve věci omezení veřejného přístupu na komunikaci, v úseku od komunikace vedoucí
k rozhledně (ve směru od Rosičky) a od komunikace 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, kdy výše citovaným
rozhodnutí Krajského úřadu bylo rozhodnuto, že dle § 90 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodnutí č.j.
OD/737/19/LK ze dne 23.7.2019 Městského úřadu Žďár nad Sázavou, odboru dopravy ruší a
věc vrací k novému projednání.
Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor dopravy rozhodl takto:
Podle § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu se správní řízení zahájené podáním žádosti
obce Rosička ze dne 17.06.2019 ve věci omezení veřejného přístupu na komunikaci,
v úseku od komunikace vedoucí k rozhledně (ve směru od Rosičky) a od komunikace
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, zastavuje.
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Odůvodnění:
Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor dopravy, jako příslušný 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 o pozemních
komunikacích, obdržel dne 17.06.2019 žádost od účastníka řízení, kterým je Obec Rosička, IČ:
37 44 58, Rosička 20, 592 12 Nížkov, o povolení omezení veřejného přístupu na komunikaci,
v úseku od komunikace vedoucí k rozhledně (ve směru od Rosičky) a od komunikace 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.
Po provedeném správním řízení Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor dopravy vydal
rozhodnutí č.j. OD/737/19/LK ze dne 23.7.2019, kterým byl omezen veřejný přístup na veřejně
přístupné účelové komunikaci ve vlastnictví obce Rosička. Avšak v průběhu odvolacího řízení
bylo mj. zjištěno, že v roce 2018 obec financovala opravu komunikace za přispění dotace Kraje
Vysočina, která však byla určena na opravu místních komunikací. Krajský úřad rozhodnutí
Městského úřadu Žďár nad Sázavou – odboru dopravy zrušil a věc vrátil k novému projednání.
Podle § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích platí, že: 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.
Podle § 6 odst. 1 o pozemních komunikacích platí, že: Místní komunikace je veřejně přístupná
pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce.
V současnosti již není pochyb o tom, že předmětná komunikace je vedena jako místní
komunikace a nikoli jako účelová komunikace. Obec Rosička de facto podala žádost o omezení
veřejného přístupu na místní komunikaci, která je však ze zákona veřejně přístupná. Jedná se
tedy o žádost zjevně právně nepřípustnou, proto Městskému úřadu Žďáru nad Sázavou odboru dopravy nezbylo, než řízení o žádosti zastavit podle § 66 odst. 1 písm. b) správního
řádu, kdy „řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže byla podána žádost zjevně
právně nepřípustná.“

Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho
doručení ke Krajskému úřadu kraje Vysočina, a to podáním učiněným u Městského úřadu Žďár
nad Sázavou – odboru dopravy. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný
účinek.

Ing. Luboš Koubek v.r.
úředník odboru dopravy
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Obdrží:
Obecní úřad Rosička – k vyvěšení na úřední desce OÚ Rosička
Účastník řízení dle § 27 odst. 1 písm. a), správní řád:
Obec Rosička, IČ: 37 44 58, Rosička 20, 592 12 Nížkov
Odvolatelé:
Obec Nížkov, IČ: 00294870, Nížkov 107, 592 12 Nížkov
Obec Sázava, IČ: 00374466, Sázava 159, 592 11 Velká Losenice
Zemědělské družstvo Nížkov, IČ: 47908564, Nížkov 193, 592 12 Nížkov
Další účastníci řízení:
doručení veřejnou vyhláškou
Na vědomí:
Krajské ředitelství Policie ČR – Dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou

Poučení o zveřejnění veřejnou vyhláškou:
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

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

Razítko:

Razítko:

v elektronické podobě
zveřejněno od: …………………................

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

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

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

Razítko:

Razítko:

Žižkova 227/1
591 31 Žďár nad Sázavou

TELEFON
+420 566 688 111

E-MAIL
lubos.koubek@zdarns.cz
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URL
http://www.zdarns.cz

