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R O Z H O D N U T Í  

V E Ř EJ NÁ  VYH LÁ Š K A  

 

 

 

 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako věcně příslušný odvolací orgán podle 

§ 89 odst. 1 zákona  č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„správní řád“), a podle § 40 odst. 3 písm. e) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), 

rozhodl o odvolání, které podalo Město Trhový Štěpánov, IČ: 002 32 269, Dubějovická 269, 

257 63 Trhový Štěpánov, proti rozhodnutí Obecního úřadu Chlum ze dne 29.05.2015,           

č.j. 1/2015, kterým bylo rozhodnuto: “Žádost se zamítá. Určuje se, že na pozemcích p.č. 1/3 a 

p.č. 297/2 v k.ú. Střechov nad Sázavou, se nenachází veřejně přístupná účelová komunikace           

a tudíž se na těchto pozemcích nedeklaruje existence veřejně přístupné účelové komunikace. 

Prohlašuje se, že neexistuje právo veřejné cesty po uvedených pozemcích”, t a k t o: 

 

Napadené rozhodnutí Obecního úřadu Chlum ze dne 29.05.2015, č.j. 1/2015, se odvoláním 

Města Trhový Štěpánov, IČ: 002 32 269, Dubějovická 269, 257 63 Trhový Štěpánov podle 

§ 90 odst. 1 písmena b) správního řádu 

 

ruší a věc se vrací prvoinstančnímu orgánu k novému projednání. 

 

O d ů v o d n ě n í  

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy (dále jen “odvolací orgán”), přezkoumal 

soulad napadených rozhodnutí a řízení, které mu předcházelo, se závaznými  

a platnými právními předpisy a posoudil úplnost dokazování z pohledu povinností uložených 

správnímu orgánu těmito předpisy.  

 

Odvolací orgán z předložené spisové dokumentace zjistil následující: 

Dne 09.10.2013 podalo Město Trhový Štěpánov, IČ: 00232874, Dubějovická 269, 257 63 

Trhový Štěpánov (dále jen „odvolatel“) na Městský úřad Trhový Štěpánov jako  příslušný 
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silniční správní úřad  (dále jen „MÚ Trhový Štěpánov“), žádost ve věci určení právního 

vztahu o veřejně přístupné účelové komunikaci dle § 142 odst. 1  správního řádu na 

pozemcích p.č. 1/3 a p.č. 297/2 v k.ú. Střechov nad Sázavou. 

Dne 10.10.2013 oznámil pod č.j. 212/2013 MÚ Trhový Štěpánov veřejnou vyhláškou zahájení  

správního řízení o určení existence pozemní komunikace na pozemcích p.č. 1/3 a p.č. 297/2     

v k.ú. Střechov nad Sázavou a zároveň stanovil lhůtu do 01.11.2013, do které mohou účastníci 

řízení navrhovat důkazy a činit jiné návrhy. 

Odvolací orgán k tomuto uvádí, že účastníci řízení mohou uplatňovat návrhy důkazů nebo 

činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Pokud považuje správní orgán 

za účelné tuto lhůtu omezit, může tak učinit pouze usnesením.  

Dne 18.11.2013 nařídil MÚ Trhový Štěpánov ústní jednání spojené s místním šetřením na den 

09.12.2013. Dne 09.12.2013 bylo na místě samém uskutečněno ústní jednání spojené               

s místním šetřením, o němž byl sepsán protokol.  

Dne 19.12.2013 podala účastnice řízení paní Lenka Vesecká, bytem V Háji 1184/20, 170 00 

Praha 7  – vlastník pozemku p.č.1/3 a 297/2 v katastrálním území Střechov nad Sázavou, 

námitku z podjatosti, která byla doplněna podáním ze dne 14.01.2014. Námitka z podjatosti 

byla podána na oprávněnou úřední osobu paní Františku Pacovskou.  

Dále je součástí spisu záznam ze dne 20.01.2014 o projednávání námitky z podjatosti, ve 

kterém je uvedeno vyjádření oprávněné úřední osoby paní Františky Pacovské, že se cítí být 

podjatá. 

Usnesením o podjatosti ze dne 28.01.2014 (toto usnesení nabylo právní moci dne 03.03.2014) 

byla oprávněná úřední osoba Františka Pacovská vyloučena z daného řízení a starosta MÚ 

Trhový Štěpánov, jako představený úřední osoby, nemohl dle § 14 odst. 4 správního řádu  

uvedeným řízením pověřit žádnou jinou úřední osobu, která by mohla vést výše uvedené 

správní řízení a dne 11.03.2014 bylo zasláno uvědomění o podjatosti na Krajský úřad 

Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako nadřízený orgán. 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy (dále jen „Odbor dopravy“) následně 

postupoval dle § 131 odst. 4 správního řádu a usnesením pověřil k projednání a rozhodnutí 

věci jiný věcně příslušný správní orgán, jehož správní obvod sousedí se správním obvodem 

nezpůsobilého správního orgánu. Dne 25.03.2014 pod č.j. 045260/2014/KUSK-DOP/HOL 

vydal Odbor dopravy usnesení, kterým rozhodl, že věc správního řízení o určení právního 

vztahu dle § 142 správního řádu, rozhodnutí ohledně určení existence pozemní komunikace na 

pozemcích p.č.1/3 a 297/2 v katastrálním území Střechov nad Sázavou zahájeného dne 

10.10.2013 pod č.j.: 212/2013 se odnímá MÚ Trhový Štěpánov, neboť tento není způsobilý 

věc projednat a rozhodnout z důvodu vyloučení všech úředních osob, a přikazuje Obecnímu 
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úřadu Chlum v dané věci dále jednat a rozhodnout v postavení prvoinstančního silničního 

správního úřadu. 

Dne 11.04.2014 bylo na podatelnu Odboru dopravy doručeno odvolání paní Lenky Vesecké 

proti výše uvedenému usnesení č.j. 045260/2014/KUSK-DOP/HOL, jmenovitě proti výroku 

usnesení v té části, kde se věc přikazuje Obecnímu úřadu Chlum a dne 23.04.2014 podal proti 

tomuto usnesení odvolání též Obecní úřad Chlum.  

Dne 09.05.2014 pod č.j. 045260/2014/KUSK-3-DOP/Nech postoupil Odbor dopravy obě 

odvolání odvolacímu orgánu – Ministerstvu dopravy. Vzhledem k tomu, že k vydanému 

usnesení se Obecní úřad Chlum nemůže odvolat, neboť Obecní úřad Chlum v postavení 

správního orgánu není ze zákona příslušný odvolání podávat, bylo předáno odvolání Obecního 

úřadu Chlum jako nepřípustné. 

Ministerstvo dopravy dne 12.09.2014 pod č.j. 585/2014-120-STSP/3 rozhodlo o odvolání 

Obecního úřadu Chlum tak, že odvolání zamítlo jako nepřípustné. 

Dále Ministerstvo dopravy dne 12.09.2014 pod č.j. 585/2014-120-STSP/4 rozhodlo                 

o odvolání paní Lenky Vesecké tak, že odvolání zamítlo a usnesení Odboru dopravy             

č.j. 045260/2014/KUSK-DOP/HOL ze dne 25.03.2014 potvrdilo. 

Na základě rozhodnutí Ministerstva dopravy Odbor dopravy předal spisovou dokumentaci dne 

07.10.2014 pod č.j. 067189/2014/KUSK-DOP/Nech Obecnímu úřadu Chlum. 

Odbor dopravy obdržel dne 14.11.2014 podání nazvané jako „Uvědomění o podjatosti             

a zaslání spisu“, ve kterém je uvedeno, že se starosta a následně i místostarostové Obecního 

úřadu Chlum cítí ve věci deklarace existence veřejně přístupné účelové komunikace na 

pozemcích p.č.1/3 a 297/2 v katastrálním území Střechov nad Sázavou podjati a postupem 

podle § 14 odst. 4 správního řádu předávají nadřízenému orgánu spisovou dokumentaci. 

Odborem dopravy bylo dne 24.11.2014 rozhodnuto usnesením 

č.j:158477/2014/KUSKDOP/Nech tak, že všechny   úřední   osoby Obecního úřadu Chlum 

nejsou vyloučeny z projednávání a rozhodování v řízení o určení právního vztahu podle § 142 

správního řádu ve věci deklarace existence veřejně přístupné účelové komunikace na 

pozemcích p.č.1/3 a 297/2 v katastrálním území Střechov nad Sázavou, neboť v podaném 

podnětu nebyl shledán konkrétní důvod pro vyloučení z projednávání všech úředních osob 

Obecního úřadu Chlum. Toto usnesení bylo Obecnímu úřadu Chlum doručeno dne 

01.12.2014. 

Proti tomuto usnesení obdržel Odbor dopravy od Obecního úřadu Chlum a Obce Chlum 

odvolání ze dne 12.12.2014.  

Dne 24.03.2015 rozhodlo Ministerstvo dopravy o odvolání Obecního úřadu Chlum a Obce 

Chlum ze dne 12.12.2014 tak, že odvolání Obecního úřadu Chlum a Obce Chlum se zamítá 

jako nepřípustné. 
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Na základě rozhodnutí Ministerstva dopravy předal Odbor dopravy Obecnímu úřadu Chlum 

spisovou dokumentaci č.j.: 212/2013, aby ve věci dále jednal a rozhodnul v postavení 

nalézacího správního úřadu. 

Obecní úřad Chlum (dále jen „OÚ Chlum“) obdržel spisovou dokumentaci dne 07.04.2015. 

OÚ Chlum provedl dne 06.05.2015 místní šetření na místě samém, aby zjistil aktuální situaci 

a následně o tom provedl záznam do spisu. O provedeném místním šetření však neinformoval 

přípisem účastníky řízení, nejedná se tedy o provedení důkazu. 

Následně na to vydal OÚ Chlum dne 29.05.2015 pod č.j. 1/2015 předmětné rozhodnutí ve 

věci, ve kterém rozhodl takto: “Žádost se zamítá. Určuje se, že na pozemcích p.č. 1/3 a p.č. 

297/2 v k.ú. Střechov nad Sázavou, se nenachází veřejně přístupná účelová komunikace           

a tudíž se na těchto pozemcích nedeklaruje existence veřejně přístupné účelové komunikace. 

Prohlašuje se, že neexistuje právo veřejné cesty po uvedených pozemcích”. 

Rozhodnutí bylo odvolateli oznámeno dne 01.06.2015. Proti tomuto rozhodnutí podal 

odvolatel dne 12.07.2015 řádný opravný prostředek, jedná se o odvolání včasné. 

Dne 01.07.2015 vyzval OÚ Chlum ostatní účastníky k vyjádření se k podanému odvolání. 

K podanému odvolání se ve stanovené lhůtě dne 15.07.2015 vyjádřila paní Lenka Vesecká. 

Na základě podaného odvolání účastníka řízení prvoinstanční orgán neshledal důvod 

napadené rozhodnutí zrušit nebo změnit, tudíž předal spis s odvoláním odvolacímu orgánu. 

Odvolací orgán se celým spisem zabýval a zjistil následující skutečnosti, které vedly 

k rozhodnutí tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 

 

 

Po podrobném prostudování spisové dokumentace odvolací orgán posoudil předmětnou věc 

takto: 

- OÚ Chlum v odůvodnění rozhodnutí uvádí: „Vzhledem k tomu, že spisový materiál 

poskytuje dostatečný podklad pro rozhodnutí a situace na místě byla zřejmá, nebylo nutné 

provádět další zjištění a provádět další dokazování. V souladu s § 141 odst. 4, na který 

odkazuje § 142 odst. 3 správního řádu, vychází správní orgán z důkazů, které byly navrženy    

a provedeny, a které podle názoru správního orgánu jsou postačující. Nebyla zjištěna ani 

žádná nová skutečnost, a proto nebylo nutné obesílat účastníky řízení, protože nebylo třeba 

opatřovat žádné nové podklady a důkazy, s nimiž by účastníky bylo třeba seznámit”. 

S tímto názorem odvolací orgán nemůže souhlasit a konstatuje, že OÚ Chlum nesplnil 

povinnost vyrozumět písemně všechny účastníky o skončení dokazování a současně je 

výslovně poučit o jejich právu seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí, dle ustanovení    

§ 36 odst. 3 správního řádu, toto ustanovení upravuje základní procesní práva účastníků 

vyplývající z Listiny základních práv a svobod. OÚ Chlum měl písemně vyrozumět všechny 
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účastníky řízení o skončení dokazování. Nesplnění této povinnosti je závažným 

pochybením, které zakládá důvodnost ke zrušení napadeného rozhodnutí. 

Podle ustanovení § 36 správního řádu, musí správní orgán umožnit účastníkům řízení se 

k podkladům pro rozhodnutí vyjádřit a případně navrhnout další důkazy. Jak vyplývá ze 

spisové dokumentace OÚ Chlum, nebyla účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se 

k podkladům pro rozhodnutí č.j. 1/2015 ze dne 29.05.2015.  

 

- Pokud správní orgán – oprávněná úřední osoba - provádí v rámci správního řízení vedeného 

na žádost místní šetření provedením důkazu ohledáním podle § 54 správního řádu, musí o tom 

vyrozumět účastníky řízení. Ze spisové dokumentace navíc není zřejmé, kdo je v řízení 

oprávněnou úřední osobou. 

Spisová dokumentace neobsahuje doklad či interní předpis v souladu s ustanovením § 15 odst. 

2,4 správního řádu, která úřední osoba může provádět úkony tohoto konkrétního správního 

řízení.  

 

- Podle ustanovení § 142 odst. 1 správního řádu, správní orgán v mezích své věcné a místní 

příslušnosti rozhodne o žádosti každého, kdo prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jeho 

práv, zda určitý právní vztah vznikl a kdy se tak stalo, zda trvá, nebo zda zanikl a kdy se tak 

stalo. Správní orgán takto nepostupuje, pokud může o vzniku, trvání nebo zániku určitého 

vztahu podat osvědčení. 

Podmínkou vydání deklaratorního rozhodnutí podle ustanovení § 142 odst. 1 správního řádu 

je podání žádosti. Řízení podle tohoto ustanovení je řízení o žádosti. Samotná žádost, byť by 

měla všechny formální i obsahové náležitosti, nestačí, aby správní orgán vydal deklaratorní 

rozhodnutí o existenci či neexistenci právního vztahu. Žadatel musí v řízení prokázat,  

že vydání deklaratorního rozhodnutí v určité věci je nezbytné pro uplatnění jeho práv. 

Pro dokazování v řízení o určení právního vztahu platí, že správní orgán vychází z důkazů, 

které byly navrženy účastníky řízení – tedy obdobně jako ve sporném řízení. Pokud navržené 

důkazy nepostačují ke zjištění stavu věci, může správní orgán provést i důkazy jiné. 

Správní orgán pak veškeré důkazy, které použil jako podklad pro rozhodnutí, uvede 

v odůvodnění rozhodnutí. 

Silniční správní orgán se před vydáním rozhodnutí, kterým deklaruje nebo nedeklaruje 

existenci veřejně přístupné komunikace (dále jen „VPÚK“), musí zabývat následujícími 

kritérii: 

1) kritéria zákonná 

- zda jsou naplněny znaky pozemní komunikace uvedené v § 2 odst. 1 zákona  

o pozemních komunikacích,  
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- zda jsou naplněny znaky účelové komunikace uvedené v § 7 zákona  

o pozemních komunikacích, 

2) kritéria daná soudní judikaturou 

- předchozí souhlas vlastníka pozemku se vznikem komunikace,  

- zajištění nutné komunikační potřeby některého z uživatelů. 

Vymezení VPÚK dle § 7 zákona o pozemních komunikacích vychází ze tří znaků – silniční 

správní úřad posuzuje, zda komunikace slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí, nebo zda 

slouží ke spojení nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi, a v posledním případě, 

zda slouží k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. Nemovitostí je v tomto 

případě myšlena jak stavba, tak pozemek. 

Odvolací orgán konstatuje, že pro vydání deklaratorního rozhodnutí o existenci veřejně 

přístupné účelové komunikace (vedle naplnění pojmových znaků účelové pozemní 

komunikace), musí být naplněny dva předpoklady - souhlas vlastníka příslušného pozemku     

a nezbytná a ničím nenahraditelná komunikační potřeba.  

Z předložené spisové dokumentace je zřejmé, že se OÚ Chlum uvedenými kritérii                    

v odůvodnění rozhodnutí nezabýval, jeho závěry jsou tak nepřezkoumatelné. 

Odvolací orgán k tomu uvádí, že je nezbytné, aby se OÚ Chlum zabýval v odůvodnění 

rozhodnutí námitkami odvolatele ohledně skutečnosti, že správní orgán nevzal v úvahu 

vyjádření ze dne 09.12.2013, jež je součástí spisu – jedná se o vyjádření vlastníka pozemků 

p.č. 9 a st. č. 269 pana Vladislava Černíka, že na své pozemky má jediný přístup pouze po 

vyše uvedené komunikaci a dále námitkou odvolatele: „Odvolatel je toho názoru, že veřejná 

cesta na pozemcích p.č. 1/3 a p.č. 297/2 v k.ú. Střechov nad Sázavou byla fakticky věnovaná 

veřejnému užívaní již v okamžiku svého vzniku. Domnívá se v souladu se soudní judikaturou, 

že souhlas s veřejným užíváním bvl dán konkludentně tím, že předchozí vlastníci a nakonec 

ani účastnice řízení paní Lenka Vesecká až do určité doby (od I8.09.2006 až do 06.08.2013) v 

miulosti existenci veřejné cesty uznávali a nikdy proti tomuto institutu nevyjádřili 

protest............správní orgán v tomto rozhodnuti nevzal v úvahu doklady předložené městem 

Trhový Štěpánov. Předchozí majitelé pozemku p.č. 297/2  v roce 2006 uvedli, že na tomto 

pozemku probíhá veřejná cesta, dopis je součástí spisu. Je tedy zřejmé, že předchozí vlastnici 

existenci veřejné cesty uznávali. Využívání pozemku p.č. 297/2 jako cesty trvalo desítky let, 

nejméně od třicátých let dvacátého století.” 

 

Odvolací orgán zjistil, že prvoinstanční orgán se v rámci řízení dopustil výše uvedeného 

procesního pochybení. Z tohoto důvodu odvolací orgán předmětné rozhodnutí ruší a věc vrací 

k novému projednání. Vzhledem k tomu, že takto vydané rozhodnutí způsobuje nesoulad 
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vydaného rozhodnutí s právními předpisy, z tohoto důvodu odvolací orgán námitky odvolatele 

nepřezkoumával a předmětné rozhodnutí ruší a věc vrací k novému projednání a rozhodnutí. 

 

K tomuto uvádí následující právní názor, kterým je prvoinstanční správní orgán při novém 

projednání vázán. OÚ Chlum: 

1) po obdržení spisové dokumentace od odvolacího orgánu oznámí účastníkům řízení 

nové projednání věci a poučí je o jejich procesních právech; 

2) se bude před vydáním meritorního rozhodnutí podrobně zabývat jednotlivými znaky 

VPÚK tak, aby je mohl řádně odůvodnit;  

3) po shromáždění podkladů pro rozhodnutí a jejich založení do správního spisu dá 

možnost všem účastníkům řízení se k těmto podkladům vyjádřit - oznámí přípisem 

ukončení dokazování a stanoví lhůtu k seznámení se s podklady pro rozhodnutí; 

4) teprve poté vydá rozhodnutí ve věci, v novém rozhodnutí uvede, z čeho při svém 

rozhodování vycházel a na základě jakých důkazů rozhodoval, což důkladně 

odůvodní. 

 

P o u č e n í 

Proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu se nelze dále odvolat podle § 91 odst. 1 

správního řádu. 

 

 

(otisk úředního razítka) 

 

 

    Eva Nechmačová 

                                                                        odborný referent silničního hospodářství  

 

 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí. 
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Obdrží  

- Obecní úřad Chlum, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov 

(s žádostí o vyvěšení dokumentu na úřední desce a zpětné zaslání dokumentu s potvrzením 

o vyvěšení po dobu 15 dní) 

 

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu : 

- Lenka Vesecká, V Háji 1184/20, 170 00 Praha 7 – Holešovice – vlastník pozemku p.č.1/3 a 297/2 

- Město Trhový Štěpánov, IČ 00232874, Dubějovická 269, 257 63 Trhový Štěpánov – vlastník pozemku 

p.č.2045 

(s žádostí o vyvěšení dokumentu na úřední desce a zpětné zaslání dokumentu s potvrzením 

o vyvěšení po dobu 15 dní) 

 

 

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu : 

Vlastníci pozemků v kat. území Střechov nad Sázavou 

(Obdrží veřejnou vyhláškou na úřední desce MěÚ Trhový Štěpánov) 

- Hana Hancková, Střechov n. S. 47, 257 63 Trhový Štěpánov 

- Luboš Černík, Střechov n. S. 59, 257 63 Trhový Štěpánov 

- Vladislav Černík, Lipová 295, 257 63 Trhový Štěpánov 

- Blanka Vesecká, Střechov n. S. 54, 257 63 Trhový Štěpánov 

- Jiří Smítka, Střechov n.S. 1, 257 63 Trhový Štěpánov 

- Josef Smítka, Střechov n. S. 1, 257 63 Trhový Štěpánov 

- Marie Provazníková, Střechov n. S. 25, 257 63 Trhový Štěpánov 

- Jaroslav Chlumský, Střechov n. S. 8, 257 63 Trhový Štěpánov 

- Jindřiška Chlumská, Střechov n. S. 8, 257 63 Trhový Štěpánov 

- Česká republika- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/1 la, 130 00 Praha 3 

- Roman Pivný, Fingerova 2185/1, 158 00 Praha-Stodůlky 

- Václav Pivný, Jihovýchodní IV 840/36, 141 00 Praha - Záběhlice 

- Václav Pivný, Střechov n. S. 2, 257 63 Trhový Štěpánov 
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