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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Obecní úřad Vyšehněvice, jako příslušný silniční správní úřad, příslušný k zařazení pozemní komunikace do
kategorie místní komunikace podle ust. § 40 odst. 5, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), a na základě zmocnění v § 3 odst. 1
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v řízení o žádosti Obec Vyšehněvice, IČ: 00274615,
zastoupené Obecní úřad Vyšehěvice, Vyšehněvice 8, 533 41 Lázně Bohdaneč, podané dne 13.06.2017, ve věci
vydání správního rozhodnutí o zařazení pozemních komunikací podle §3 odst. 1 zákona o pozemních
komunikacích do kategorie místní komunikace, a sice pro pozemní komunikace v kat. územích Vyšehněvice
evidované v pasportu pozemních komunikací, zpracovaného společností GAP Pardubice,s.r.o. v dubnu 2017 (dále
jen „pasport“), rozhodl takto:

Podle §3 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích

zařazuje
1. v katastrálním území Vyšehněvice do kategorie místních komunikací III.třídy (§ 6, odst.3, písm.c)
zákona o pozemních komunikacích)
a) místní komunikaci č. úseku 1c: od silnice III/3234 odbočuje vlevo ve směru "Žáravice - Rohovládova Bělá"

u č.p. 77 (Petržilkovi). Směřuje k silnici III/3234 "Žáravice – Rohovládova Bělá“, kde se u čp. 89 (Kašparovi,
dříve Vítkovi) napojuje zleva v nové zástavbě
b) místní komunikaci č.úseku 2c: od silnice III/3234 "Žáravice - Rohovládova Bělá" u č.p. 20 (Kroužilovi) k
č.p. 59 (Pavlíčkovi) směrem do Volče
c) místní komunikaci č.úseku 3c: od silnice III/3234 "Žáravice - Rohovládova Bělá" u č.p. 37 (Bolková) k č.p.
55 (Kolmanovi)

2. v katastrálním území Vyšehněvice do kategorie místních komunikací IV.třídy (§ 6, odst.3, písm.d)
zákona o poz. komunikacích)
a) místní komunikaci č. úseku 1d: chodník podél silnice III/3234 na pravé straně ve směru Žáravice Rohovládova Bělá. Od křižovatky se silnicí III/3233 po stavení č.p. 73 IV.třídy
b) místní komunikace č. úseku 2d:: chodník podél silnice III/3234 na pravé straně ve směru Rohovládova
Bělá - Žáravice. Od křižovatky s MK 1c u č.p. 34 po prostranství ÚK 2

c) místní komunikace č. úseku 3d: :chodník podél silnice III/3233 na pravé straně ve směru Vyšehněvice Vlčí Habřina. Od vjezdu k č.p. 15 po křižovatku s ÚK 5 u č.p. 58
d) místní komunikaci č. úseku 4d: chodník podél silnice III/3233 na levé straně ve směru Vyšehněvice Vlčí Habřina. Od křižovatky silnice III/3234 a III/3233, kde navazuje na MK 1d u č.p. 29 z kopce až na
konec zástavby obce (na jižní straně) u č.p. 62.
e) místní komunikace č. úseku 5d: chodník na pravé straně silnice III/3234 ve směru Rohovládova Bělá Žáravice. Od obecního úřadu na konec obce (směrem na Žáravice).
f) místní komunikace č. úseku 6d: chodník podél silnice III/3234 na pravé straně ve směru Žáravice Rohovládova Bělá. Od kraje zástavby u č.p. 61 přes křižovatku silnic III/3234 a III/3233, dále podél III/3233
na pravé straně ve směru Vyšehněvice - Vlčí Habřina až k č.p. 16.

Výše uvedené pozemní komunikace se zařazují do kategorie místních komunikací, protože slouží převážně místní
dopravě na území obce a jejich určení, dopravní význam a technické vybavení splňují podmínky pro zařazení do
této kategorie pozemních komunikací.
Označení účastníků řízení podle § 27 odst. 1, písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:
Obec Vyšehněvice, Vyšehněvice 8, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČ: 00274615
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
1x úřední deska Obecního úřadu Vyšehněvice
Odůvodnění :
Obecní úřad Vyšehněvice obdržel dne 13.06.2017 žádost obce Vyšehněvice o zařazení pozemních
komunikací do kategorie místních komunikací podle §3 odst. 1 zákona o pozemních komunikací. Přílohou žádosti
byl pasport místních komunikací zpracovaný společností GAP Pardubice s.r.o. v dubnu 2017. Z obsahu žádosti
vyplívá, že se jedná o komunikace, které historicky slouží místní dopravě a které jejich vlastník eviduje v pasportu
místních komunikací.
Pozemní komunikace, které tvořily síť místních komunikací před 1.4.1997, jsou i dnes automaticky
považovány za místní komunikace. Protože od účinnosti současného zákona o pozemních komunikacích je již
možné existující komunikace zařazovat pouze správním rozhodnutím a při výkonu vlastnických práv a povinností
se ukazuje potřeba existence právního rozhodnutí o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní
komunikace i pro historickou síť místních komunikací, byla podána vlastníkem komunikací předmětná žádost.
Důvodem podání žádosti o vydání rozhodnutí je sjednocení stavu faktického se stavem právním.
Obecní úřad Vyšehněvice oznámil přípisem ze dne 13.06.2017 zahájení řízení o zařazení uvedených
pozemních komunikacích do kategorie místní komunikace účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Přípis byl
vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Vyšehněvice, současně byla účastníkům řízení dána
v souladu s §36, odst. 3 správního řádu možnost vyjádřit se k podkladům řízení před vydáním rozhodnutí.
Hlavním účastníkům dle § 27, odst. 1 správního řádu doručoval v řízení jednotlivě, vedlejším účastníkům řízení
s ohledem na jejich počet doručoval správní orgán veřejnou vyhláškou
Vlastnické vztahy k pozemkům pod komunikacemi s ohledem na ust. §3 odst. 1, §9 odst. 1 a § 17 odst. 2
zákona pozemních komunikacích, nemají na řízení o zařazení do kategorie vliv, neboť o zařazení pozemní
komunikace do kategorie místní komunikace rozhoduje příslušný silniční správní úřad na základě jejího určení,
dopravního významu a stavebné technického vybavení. Jestliže byla zřízena stavba místní komunikace na cizím
pozemku, dodatečně se dosahuje majetkoprávního vypořádání s vlastníkem pozemku, případně se zřizuje
k pozemkům věcné břemeno.
Třídy místních komunikací vyplývají z pasportu a jsou v souladu s ustanovením §6 odst. 3 zákona o
pozemních komunikacích.
Na základě výše uvedeného zdejší silniční správní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí,
tedy uvedené komunikace v kat. územích Vyšehněvice zařadil do kategorie místní komunikace.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. §81 odst. 1 a §83 odst. 1 správního řádu podat odvolání, a to do 15
dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy, silničního hospodářství a
investic, který o odvolání rozhodne, a to cestou Obecního úřadu Vyšehněvice, u něhož se odvolání podává.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí,
nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno
k vyzvednutí.
V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy
nebo nesprávnosti rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů,
aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady správní úřad. Odvolání jen proti odůvodnění
rozhodnutí je nepřípustné

podepsal
Ing. Jana Digitálně
Ing. Jana Exnerová
2017.08.15
Exnerová Datum:
16:00:34 +02'00'

Ing. Jana Exnerová
starostka obce

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 15.8.2017

Sejmuto dne: 30.8.2017

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Obec Vyšehněvice, Vyšehněvice č. 8, 533 41 Lázně Bohdaneč
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Ostatní účastníci řízení §27, odst. 2 SŘ (obdrží veřejnou vyhláškou)
Vlastníci přilehlých nemovitostí v obci

Dotčené orány:
Dopravní inspektorát Policie ČR, Krajské ředitelství Pardubického kraje
Dále obdrží:
1x úřední deska Městského úřadu Přelouč

