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ROZHODNUTÍ
Veřejná vyhláška
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný orgán podle
§ 40 odst. 3 písm. e) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen “zákon o pozemních komunikacích”), §§ 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád”) a odvolací orgán podle §
178 odst. 1 správního řádu, r o z h o d l ,
podle § 90 odst 1 písm. a) správního řádu, o odvolání, podanému účastníkem,
1. Michal Šuba, nar. 20.03.1985, bytem Zelená 413, 294 42 Luštěnice
2. Jana Šubová, nar. 18.03.1985, bytem Zelená 413, 294 42 Luštěnice
oba prav.zast. Mgr. Markétou Pekařovou, advokátkou se sídlem Tyršova 434, 293 06
Kosmonosy (dále jen “Odvolatelé”);
proti rozhodnutí Obce Luštěnice při výkonu silničního správního úřadu dle § 40 odst. 5 písm.
c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění účinném do 12.11.2015, bez
základní identifikace dle § 69 odst. 1 správního řádu, ze dne 19.01.2015, jímž prvoinstanční
orgán tzv. odňal Odvolatelům povolení ke zvláštnímu užívání ze dne 17.05.2012, č.j.: 681/2012,
vydanému v hrubém rozporu s úpravou dle § 25 zákona o pozemních komunikacích,
takto:
rozhodnutí Obce Luštěnice při výkonu silničního správního úřadu ze dne 19.01.2015,
kterým správní orgán odňal Odvolatelům povolení ke zvláštnímu užívání pozemku parc.č.
5010/1 v k.ú. Luštěnice, a to za účelem vjezdu a výjezdu k obsluze a užívání pozemku
parc.č. 5010/102, vydané v rozporu se závaznou právní úpravou povolením ze dne
17.05.2012, č.j.: 681/2012, s e r u š í a řízení s e
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Odůvodnění:

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy (dále jen “Odvolací orgán”), byl vázán
postupem dle § 89 odst. 2 správního řádu, tj. povinností přezkoumat soulad napadeného
rozhodnutí a řízení, které rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy; správnost napadeného
rozhodnutí přezkoumal jen v rozsahu námitek uvedených v odvolání.
Z úpravy ustanov. § 25 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, a to ve znění
účinném k 31.8.2012, je zřejmé, k jakým důvodům a s jakým záměrem bylo povolení ke
zvláštnímu užívání vydáváno.
Primární výhradou je skutečnost, že výpisem Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Mladá Boleslav, je jednoznačně doloženo, že pozemek parc.č. 5010/1 v
k.ú. Luštěnice je závazně evidován pod druhem jako “ostatní plocha” a způsobem využití jako
“jiná plocha”; dle evidence (závazné od 1.1.2015) se jedná o manipulační plochu, ne však
pozemní komunikaci. Z dikce § 980 odst. 1 občanského zákoníku jednoznačně vyplývá, že
pokud tak zvláštní právní předpis (zde odkaz na zákon o pozemních komunikacích) stanoví, je
závazně v katastru evidováno nejen věcné právo, ale i způsob užívání pozemku (pozn.: vyhl.č.
357/2013 Sb., příloha - bod 2., kód 17. – místní komunikace musí být evidována pod způsobem
využití pozemku jako “ostatní komunikace ). Samotná evidence místních komunikací
předpokládá předchozí pravomocné rozhodnutí o zařazení této pozemkové parcely (pozn.: v
řízení vedeném dle § 3 zákona o pozemních komunikacích) do kategorie komunikace místní
dle § 6 cit. zákona. S ohledem na závaznou ochranu místních komunikací platí povinnost
vlastníka vést v souladu s § 5 vyhl.č. 104/1997 Sb. pasport místních komunikací. Prvoinstanční
orgán, nad rámec dále uvedených pochybení, nedoložil skutečnosti, které by jej opravňovaly k
jím aplikovanému postupu ve vztahu k místní komunikaci.
Ochrana místních komunikací dle veřejnoprávní úpravy, k níž se vztahuje zvláštní užívání na
dobu určitou (pozn.: zákonodárce na mysli nezbytnou dobu, po kterou bude konkrétní úsek
komunikace užíván jinak, než obvyklým způsobem), nepředpokládá omezení provozu na dobu
delší několika týdnů či měsíců, natož pak let. Co je zvláštním užívání, zákon definuje v odst.
6 cit. ustanovení; nerozumí tím v žádném případě užívání pozemku za účelem vjezdu a výjezdu
k obsluze pozemku Odvolatelů. Pokud by měla obec na mysli relevantní povolení, mohla vydat
v působnosti silničního správního úřadu dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona o pozemních
komunikacích povolení o připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci. Ostatně na tuto
veřejnoprávní úpravu přímo navazuje soukromoprávní obligační právo Odvolatelů na řádné
zajištění dopravního spojení jejich nemovitosti s veřejnou cestou. Připojení nemovitosti
Odvolatelů na místní komunikaci či jinou obecně užívanou pozemní komunikaci je jejich
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ústavním právem, byť podléhajícím podmínkám povolení, rozhodně však ne povolení o
zvláštním užívání.
Podle § 68 odst. 2 správního řádu měl prvoinstanční orgán ve svém rozhodnutí ze dne
17.05.2012 uvést, podle jakého ustanovení bylo rozhodováno. Absence této obligatorní
náležitosti založila spolu s dalšími vadami faktickou nicotnost rozhodnutí; dle § 77 odst. 2
správního řádu však mohl nicotnost vyslovit pouze soud. Pokud obec při výkonu silničního
správního úřadu postupovala se základní neznalostí věci, nemohlo takové rozhodnutí založit
žádná práva a povinnost dotčených účastníků řízení, samozřejmě z důvodů hrubých pochybení
na obou stranách. Právní úprava povolení o připojení nemovitosti Odvolatelů k místní
komunikaci (pozn.: za předpokladu, že pozemek parc.č. 5010/1 je místní komunikací) měla
vycházet z podmínek uvedených v § 10 odst. 4 písm. b) zákona o pozemních komunikacích;
požadovat a uplatňovat po několika letech postup dle § 25 odst. 3 zákona o pozemních
komunikacích, tj.vyžadovat odnětí povolení, nelze, pokud z důvodů stanovených zákonem v
ustanov. § 25 odst. 1 zákona nedošlo k jakémukoliv naplnění zákonných předpokladů k vydání
povolení o zvláštním užívání.
Rozhodnutí obce Luštěnice ze dne 19.01.2015 postrádá jednak základní identifikační
údaje dle § 69 odst. 2 správního řádu, jednak obsahuje vady výroku, jež činí rozhodnutí fakticky
neuskutečnitelným, to vše s odkazem na rozhodnutí z r. 2012, které bylo vydáno s hrubými
právními vadami.
Výhrada Odvolacího orgánu k postupům obce při výkonu silničního správního úřadu
se týká v celém rozsahu neznalosti procesní i hmotně právní úpravy ze strany oprávněné úřední
osoby a obci svěřené problematiky státní správy, s tím pak nerozlišení kategorií pozemních
komunikací. Z vyjádření Magistrátu města Mladá Boleslav, odbor stavebního úřadu a úřadu
územního plánování, ze dne 30.7.2012, č.j.: 16261/2012/OstRM/TORE, který souhlasil se
scelováním pozemků parc.č. 5010/102, 5010/131 v k.ú. Luštěnice, vyplývá, že nově scelený
pozemek bude mít stávající přístup z veřejně přístupné pozemní komunikace na pozemku
parc.č. 5010/1; uvedené opatření se neopírá o závazné stanovisko příslušného silničního
správního úřadu (viz § 40 odst. 4 písm. d) zákona o pozemních komunikacích) a není z něj
zřejmé, že záměr byl řádně posouzen z hlediska veřejné dopravní infrastruktury dle § 9 vyhl.č.
501/2006 Sb. či z hlediska řádného posouzení požadavků na vymezení a využití pozemků dle §
20 odst. 3 cit. vyhlášky.
Z hlediska námitek Odvolatelů uvedených v odvolání je zapotřebí uvést, že tyto byly v
odůvodnění tohoto rozhodnutí vypořádány. S hrubými vadami vydané rozhodnutí
prvoinstančního orgánu ze dne 17.5.2012, č.j.: 681/2012, nemohlo jako rozporné a fakticky
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neuskutečnitelné založit očekávané a zákonem předvídané důsledky vyplývající z povolení
vydaného dle § 25 zákona o pozemních komunikacích. Následně vydané a nijak identifikované
rozhodnutí ze dne 19.1.2015, jímž prvoinstanční orgán s odkazem na úpravu dle § 25 odst. 3
zákona označené povolení odňal, nezaložilo rovněž z důvodu hrubých právních vad v postupu
prvoinstančního orgánu ve vztahu k dotčené veřejnoprávní úpravě žádná práva ani povinnosti
účastníků řízení.
Z důvodů uvedených v odůvodnění tohoto rozhodnutí rozhodl odvolací orán způsobem
uvedeným ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení
Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se nelze dále odvolat (ustanov. § 91 odst. 1 správního řádu).

(otisk úředního razítka)
JUDr. Ladislav Hireš
Právník Odboru dopravy

Toto rozhodnutí se vyvěšuje v souladu s úpravou dle § 25 odst. 2 správního řádu na
úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje a úřední desce Obecního úřadu v
Luštěnicích Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou.

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující
pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty.
Písemnost se zveřejňuje též způsobem umožňujícím dálkový přístup
Obdrží datovou schránkou:


Mgr. Markéta Pekařová, advokátka, Tyršova 434, 293 06 Kosmonosy



Obecní úřad Luštěnice, Boleslavská 171, 294 42 Luštěnice.

