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V Olomouci 08.01.2019

Uvádějte vždy v korespondenci

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Michal Nantl, dveře č. 2.11
Telefon: 588488157
E-mail:
michal.nantl@olomouc.eu
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Jan Pavliš

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
o zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace
Žadatel statutární město Olomouc, IČO: 00299308, odbor správy městských komunikací a MHD oddělení majetkové správy komunikací, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9 (od
01.12.2018 statutární město Olomouc, IČO: 00299308, odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova
34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9) podal dne 28.11.2018 u oddělení státní správy na úseku
pozemních komunikací odboru stavebního Magistrátu města Olomouce žádost o zařazení pozemní
komunikace na území města Olomouce a to:
– v ulici Janského na pozemcích parc.č. 350/31, 350/34, 444/2, 451/17, 451/18, 451/30, 451/32,
451/33, 451/34, 451/35, 451/36 a 451/39 v k.ú. Povel
do kategorie místních komunikací.
Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací
jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 5 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích")
a podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "správní řád"), na základě posouzení výše uvedené žádosti a po projednání
s účastníky řízení vydává rozhodnutí, kterým se
zařazuje
v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích pozemní komunikace na
území města Olomouce a to:
– v ulici Janského na pozemcích parc.č. 350/31, 350/34, 444/2, 451/17, 451/18, 451/30, 451/32,
451/33, 451/34, 451/35, 451/36 a 451/39 v k.ú. Povel
do kategorie místních komunikací.
Jedná se o stavbu vozovek, parkovacích stání a chodníků a všech jejich součástí ve smyslu ust. §
12 zákona o pozemních komunikacích. Rozsah zařazovaných komunikací je vyznačen hnědě na
přiložené situaci katastrální mapy dotčeného území (příloha č. 1), která je nedílnou součástí tohoto
rozhodnutí.
Účastníkem správního řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu je žadatel, kterým je statutární
město Olomouc, IČO: 00299308, odbor správy městských komunikací a MHD - oddělení majetkové
správy komunikací, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9 (od 01.12.218 statutární město
Olomouc, IČO: 00299308, odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00
Olomouc 9).

Odůvodnění:
Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních
komunikací obdržel dne 28.11.2018 žádost statutárního města Olomouc, IČO: 00299308, odboru
správy městských komunikací a MHD - oddělení majetkové správy komunikací, Hynaisova 34/10,
Olomouc, 779 00 Olomouc 9 (od 01.12.2018 statutární město Olomouc, IČO: 00299308, odbor
dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9) o zařazení pozemní
komunikace na území města Olomouce a to:
– v ulici Janského na pozemcích parc.č. 350/31, 350/34, 444/2, 451/17, 451/18, 451/30, 451/32,
451/33, 451/34, 451/35, 451/36 a 451/39 v k.ú. Povel
do kategorie místních komunikací. Jedná se o stavbu vozovek, parkovacích stání a chodníků a všech
jejich součástí ve smyslu ust. § 12 zákona o pozemních komunikacích. Rozsah zařazovaných
komunikací je vyznačen hnědě na přiložené situaci katastrální mapy dotčeného území (příloha č. 1),
která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních
komunikací oznámil dne 30.11.2018 zahájení správního řízení dle § 3 zákona o pozemních
komunikacích všem známým účastníkům řízení. Současně usnesením podle § 36 odst. 1 správního
řádu stanovil lhůtu do 15 dnů po doručení tohoto oznámení k podání návrhů důkazů a jiných návrhů.
Účastníci správního řízení byli určeni podle § 27 správního řádu. Vedle žadatele mají toto
postavení všichni vlastníci pozemků, na kterých jsou situovány zařazované pozemní komunikace,
a dále všichni vlastníci sousedních pozemků a staveb na těchto pozemcích včetně práv odpovídajících
věcnému břemenu k těmto pozemkům a stavbám na nich, kterým slouží zařazované komunikace
k zajištění jejich nutné komunikační potřeby. Součástí tohoto rozhodnutí je rovněž katastrální mapa
s vyznačením pozemků (příloha č. 2), na kterých jsou zařazované komunikace situovány (vyznačeny
červeně), a s vyznačením sousedních pozemků (vyznačeny žlutě). Všichni vlastníci v této situaci
vyznačených pozemků a staveb na nich, včetně práv odpovídajících věcnému břemenu k těmto
pozemkům a stavbám na nich, v této vyznačené oblasti jsou účastníky tohoto správního řízení. Jejich
seznam je součástí spisového materiálu. Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení byli tito účastníci
o zahájení řízení ve smyslu ust. § 25 a § 144 správního řádu uvědoměni veřejnou vyhláškou.
Z obsahu žádosti vyplývá, že dotčené komunikace jsou situovány na pozemcích, jejichž
vlastníkem je statutární město Olomouc, IČO: 00299308, odbor majetkoprávní, Hynaisova 34/10,
Olomouc, 779 00 Olomouc 9, a jedná se o historický majetek statutárního města Olomouc, které na
nich vykonává řádnou záchovnou údržbu ze svých finančních prostředků prostřednictvím správce
místních komunikací, tj. Technických služeb města Olomouce, a.s.. Všechny dotčené komunikace,
které jsou předmětem tohoto správního řízení, jsou zaneseny v základní evidenci místních komunikací
(tzv. pasportu) vedené tímto správcem.
K žádosti byly dále přiloženy mapové podklady z pasportu místních komunikací, které podrobně
popisují rozsah zařazovaných komunikací ve vazbě na jednotlivé druhy povrchů, které jsou dále
podrobně popsány v pasportu komunikací včetně popisu jejich stavu a přesných rozměrů. Všechny
zařazované komunikace slouží místní dopravě na území města.
Z dostupných podkladů má tedy silniční správní úřad za prokázané, že zařazované komunikace
jsou ve vlastnictví žadatele, slouží převážně místní dopravě na území města a svým stavebně
technickým vybavením odpovídají svému určení, tj. slouží především k zajištění přístupu a dopravní
obsluhy přilehlých nemovitostí.
Výše uvedený dopravní význam odpovídá kategorii místních komunikací, a proto silniční správní
úřad nepovažoval za nutné žádost doplňovat dalšími podklady pro rozhodnutí v této věci.
Vzhledem k tomu, že v průběhu správního řízení silniční správní úřad neobdržel žádné jiné
návrhy a důkazy k zahájenému řízení, rozhodl ve výše uvedené věci tak, jak je ve výroku tohoto
rozhodnutí uvedeno.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15-ti dnů po doručení, k odboru dopravy a silničního
hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje, podáním učiněným u oddělení státní správy na
úseku pozemních komunikací, odboru stavebního, Magistrátu města Olomouce.
Není-li toto rozhodnutí adresátovi doručeno provozovatelem poštovních služeb do vlastních rukou,
je u něj v souladu s ustanovením § 23 odst. 1, 2 správního řádu uloženo, a to po dobu 10 dnů. Není-li
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uvedená písemnost vyzvednuta dle ustanovení § 24 odst. 1 správního řádu ve lhůtě 10 dnů ode dne,
kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

Ing. Jan Pavliš
vedoucí odd. státní správy na úseku pozemních komunikací
Příloha:
č. 1 Situace rozsahu zařazovaných pozemních komunikací
č. 2 Označení okruhu účastníků řízení na podkladu katastrální mapy

Rozdělovník:
Účastníci řízení:
žadatel
1. Statutární město Olomouc, Odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779
00 Olomouc 9
vlastníci a uživatelé dotčených nemovitostí
2. Statutární město Olomouc, Odbor majetkoprávní, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou
3. Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Úřední deska stavebního odboru, Hynaisova 34/10,
Olomouc, 779 00 Olomouc 9
Na vědomí:
4. Spis

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce správního orgánu min. 15 dnů, 15. den je
posledním dnem oznámení.
Datum vyvěšení:
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko

Datum sejmutí:
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko
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