Obecní úřad Klokočná
Klokočná 61, 251 64 Mnichovice
tel: +420 222 352 065, email: obec@klokocna.eu

Datum
5. 9. 2022

Naše značka
Sp. zn. 06/2022-OUKL
Č.j. OÚ/MR/047/2022

Vyřizuje
Ing. Miloslav Rovný

Přímý telefon
+420 737 255 300

ROZHODNUTÍ
Obecní úřad obce Klokočná, jako místně příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 5
písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), rozhodl v řízení o žádosti obce Klokočná,
Klokočná 61, 251 64 Mnichovice, ze dne 1. 8. 2022 o zařazení pozemních komunikací do
kategorie a třídy, podle § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 3 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích takto:
1.

Pozemní komunikace
a) pod označením 1c, která se nachází na pozemcích parc. č. 344/2, parc. č. 23/2,
parc. č. 309/12, parc. č. 309/6, parc. č. 309/14, parc. č. 363/2 a parc. č. 363/1, vše
k. ú. Klokočná, v úseku od č.p. 8, 251 64 Klokočná po č.p. 109, 251 64 Klokočná,
b) pod označením 2c, která se nachází na pozemcích parc. č. 322/45, parc. č. 322/3,
parc. č. st. 34 a parc. č. 350/2, vše k. ú. Klokočná, jedná se o úsek na návsi, 251
64 Klokočná,
c) pod označením 3c, která se nachází na pozemcích parc. č. 351/3, parc. č. 322/61
a parc. č. 322/45, vše k. ú. Klokočná, v úseku od č.p. 74, 251 64 Klokočná po č.p.
46, 251 64 Klokočná,
d) pod označením 4c, která se nachází na pozemcích parc. č. 323/15, parc. č. 323/9,
parc. č. 322/45, parc. č. 322/74 a parc. č. 322/38, vše k. ú. Klokočná, v úseku od
č.p. 41, 251 64 Klokočná po č.p. 107, 251 64 Klokočná,
e) pod označením 5c, která se nachází na pozemku parc. č. 322/38, k. ú. Klokočná,
v úseku od silnice III. třídy po č.p. 52, 251 64 Klokočná,
f)

pod označením 6c, která se nachází na pozemku parc. č. 322/45, k. ú. Klokočná,
v úseku od č.p. 42, 251 64 Klokočná,

g) pod označením 7c, která se nachází na pozemcích parc. č. 367/6, parc. č. 17/11,
vše k. ú. Klokočná, v úseku od silnice III. třídy po č.p. 115, 251 64 Klokočná,
se zařazují do kategorie místní komunikace III. třídy.
2.

Pozemní komunikace
a) pod označením 1d, která se nachází na pozemcích parc. č. 357, parc. č. 344/1,
parc. č. 19, parc. č. 15/2 a parc. č. 15/5, vše k. ú. Klokočná, a je samostatným
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chodníkem u hlavní silnice od jižní účelové plochy OA, podél parčíku až k č.p.
19, 251 64 Klokočná, zahrnujícím též rampu k Hostinci Na Klokočné č.p. 71, 251
64 Klokočná,
b) pod označením 2d, která se nachází na pozemku parc. č. 322/45, k. ú. Klokočná,
a je samostatným chodníkem na zastávce u č.p. 27, 251 64 Klokočná,
c) pod označením 3d, která se nachází na pozemcích parc. č. 368/1, parc. č. 322/62,
parc. č. 322/3, parc. č. st. 34, parc. č. 322/2 a parc. č. 322/45, vše k. ú. Klokočná,
a je samostatným chodníkem u hlavní silnice v úseku od č.p. 40, 251 64 Klokočná,
po č.p. 88, 251 46 Klokočná,
se zařazují do kategorie místní komunikace IV. třídy.

Odůvodnění:
1.

Dne 1. 8. 2022 podala obec Klokočná návrh na zařazení pozemních komunikací uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí do kategorie a třídy. Silniční správní úřad zveřejnil oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou. Vyšel přitom z toho, že účastníkem
řízení je podle § 27 odst. 1 správního řádu žadatelka a podle § 27 odst. 2 správního
řádu též další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých
právech nebo povinnostech. Okruh těchto osob není silničnímu správnímu úřadu
znám, s přihlédnutím k množství dotčených pozemních komunikací a jejich délce a
umístění v obci však silniční správní úřad uzavřel, že počet takových účastníků přesahuje 30. Proto v řízení postupoval podle § 144 správního řádu jako v řízení s velkým
počtem účastníků. Oznámení o zahájení řízení bylo vyvěšeno na úřední desce silničního správního úřadu a současně bylo dostupné dálkovým přístupem od 2. 8. 2022 do
18. 8. 2022.

2.

Současně s oznámením o zahájení řízení vydal silniční správní úřad usnesení, jímž
účastníkům stanovil desetidenní lhůtu pro vyjádření k podkladům rozhodnutí. Usnesení bylo vyvěšeno na úřední desce a současně zpřístupněno dálkovým přístupem od
2. 8. 2022 do 18. 8. 2022, lhůta 10 dnů tak začala plynout 19. 8. 2022 a skončila 29. 8.
2022.

3.

Protože je silničnímu správnímu úřadu situace v obci velmi dobře známa a žádost obsahovala všechny potřebné informace a podklady pro rozhodnutí, neprováděl silniční
správní úřad ústní jednání ani ohledání na místě.

4.

Z předložených podkladů silniční správní úřad zjistil, že všechny pozemní komunikace uvedené ve výrokové části tohoto rozhodnutí jsou samostatnými stavbami ve
vlastnictví obce Klokočná a slouží jako veřejně přístupné pozemní komunikace převážně k místní dopravě na území obce Klokočná. Pozemní komunikace označené 1c
až 7c jsou určeny pro motorová vozidla, jiná vozidla a chodce, pozemní komunikace
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označené 1d až 3d jsou jako samostatné chodníky určeny pouze pro chodce. Stavební
stav i dopravně technický stav všech výše uvedených pozemních komunikací odpovídá jejich určení.
Povrch pozemních komunikací označených
− 1c je proveden ze zámkové dlažby, v jižní části je povrch zpevněn štěrkem,
− 2c, 3 c a 5 c je tvořen asfaltovým krytem,
− 4c od horní návsi až po jižní okraj pozemku parc. č. 322/53, k. ú. Klokočná, je
tvořen asfaltovým krytem, ve zbývající části je povrch zpevněn štěrkem,
− 6c od horní návsi až po jižní okraj pozemku parc. č. 323/3, k. ú. Klokočná, je tvořen
asfaltovým krytem, ve zbývající části je povrch zpevněn štěrkem,
− 7c je proveden ze zámkové dlažby.
Povrch pozemních komunikací označených
− 1d, krom části od pozemku parc. č. 10 po spodní okraj pozemku parc. č. 372, k. ú.
Klokočná, který je proveden ze zámkové dlažby, je povrch proveden z kamenné
dlažby – mozaika (vějířkovitá skladba),
− 2d a 3d je proveden z kamenné dlažby – mozaika (vějířkovitá skladba).
5.

Pozemní komunikace označené 1c až 7c byly vybudovány v minulosti obcí Klokočná,
resp. jejími právními předchůdci. Bylo nepochybně zjištěno, že obec Klokočná vykonává ve vztahu k těmto pozemním komunikacím práva a povinnosti vlastníka. Pozemní komunikace označené 1d až 3d vybudovala obec Klokočná jako samostatné
chodníky, jak vyplývá z předloženého kolaudačního souhlasu.

6.

Pozemní komunikace označené 1c, 2c, 3c, 1d a 3d se částečně nacházejí na pozemcích
jiného vlastníka než obce Klokočná. Silniční správní úřad zjistil, že se ve všech případech jedná o samostatné stavby, které mohou být ve vlastnictví jiné osoby než vlastníka pozemku. Obec Klokočná předložila souhlasy všech vlastníků pozemků se zařazením předmětných pozemních komunikací do kategorie a třídy. Z předložených
smluv o smlouvě budoucí navíc vyplývá, že vlastníkem dotčených pozemků se ve
velmi krátké době stane obec Klokočná.

7.

Podle § 3 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích se pozemní komunikace zařazují
do kategorií a tříd na základě jejich určení, dopravního významu a stavebně technického vybavení.

8.

V řízení bylo prokázáno, že pozemní komunikace označené 1c až 7c jsou určeny pro
motorová vozidla, jsou veřejně přístupné a slouží převážně místní dopravě na území
obce Klokočná. Proto silniční správní úřad bez pochybností tyto pozemní komunikace
zařadil do kategorie místní komunikace podle § 6 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích. V řízení bylo též prokázáno, že pozemní komunikace označené 1c až 7c jsou
obslužnými místními komunikacemi, které umožňují přímou dopravní obslužnost jed-
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notlivých objektů, přičemž jsou (jak řečeno již výše) přístupné běžnému provozu motorových vozidel. Proto je silniční správní úřad zařadil v rámci kategorie místní komunikace do III. třídy podle § 6 odst. 2 písm. c), 4 zákona o pozemních komunikacích a
§ 3 odst. 3 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí vyhláška“).
9.

Pokud jde o pozemní komunikace označené 1d až 3d, v řízení bylo prokázáno, že to
jsou veřejně přístupné samostatné chodníky, tedy pozemní komunikace sloužící převážně místní dopravě na území obce. Silniční správní úřad je proto zařadil do kategorie
místní komunikace podle § 6 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích. Jako samostatné chodníky, tedy místní komunikace nepřístupné provozu silničních motorových
vozidel, pak silniční správní úřad tyto pozemních komunikace zařadil v rámci kategorie místní komunikace do IV. třídy podle § 6 odst. 2 písm. d), 4 zákona o pozemních
komunikacích a § 3 odst. 4 prováděcí vyhlášky.

10. Ve stanovené lhůtě (e-mailová zpráva ze dne 24. 8. 2022, potvrzená listinným podáním
téhož znění podaným do 5 dnů od odeslání e-mailové zprávy) obdržel silniční správní
úřad sdělení JUDr. Aleny Čepičkové, které je nazváno jako „stanovisko dotčené osoby
k žádosti obce Klokočná ze dne 1.8.2022 o zařazení pozemních komunikací v obci Klokočná do kategorií podle ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění –komunikace označená jako 5c, (dále jen „komunikace“)“.
V tomto stanovisku JUDr. Čepičková uvádí, že postrádá jakékoliv informace o tom,
zda obecní úřad přijme opatření kupř. ke zklidnění této komunikace, k omezení dovolené rychlosti na této komunikaci a k zamezení zbytečných průjezdů ve smyslu ČSN
736110. JUDr. Čepičková dále uvádí, že chybí rovněž informace o příčném uspořádání
této komunikace, protože oprava komunikace do dnešního dne není dokončena. Za
této situace nemůže správnímu orgánu ve stanovené lhůtě sdělit jako dotčená osoba
své případné námitky či připomínky.
11. K tomu silniční správní úřad konstatuje, že JUDr. Čepičková neuvádí nic, čím by zdůvodnila své postavení účastníka řízení. Silničnímu správnímu úřadu je nicméně
známo, že JUDr. Čepičková je vlastníkem nemovitostí, které jsou přímo obsluhovány
pozemní komunikací s označením 5c. Její podání tak silniční správní úřad vyhodnotil
jako vyjádření účastníka řízení.
12. Předmětem řízení o zařazení pozemních komunikací do kategorie a třídy není posouzení záměrů, které vlastník s pozemní komunikací má. Jak řečeno výše, pro zařazení
pozemní komunikace do kategorie a třídy je rozhodující její určení, dopravní význam
a stavebně technické vybavení. Tyto parametry žadatelka v řízení prokázala. Žádné
jiné parametry či informace silniční správní úřad při rozhodování o zařazení pozemní
komunikace do kategorie a třídy nesmí zohledňovat. Silniční správní úřad kromě toho
rozhoduje podle stavu, který je zde ke dni vydání rozhodnutí. Případné záměry vlastníka pozemní komunikace, které dosud nebyly realizovány, nejsou pro rozhodnutí sil-
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ničního správního úřadu o zařazení pozemní komunikace do kategorie a třídy relevantní. Pokud vlastník pozemní komunikace přijme v budoucnu taková opatření, která
budou znamenat změnu dopravního významu nebo určení pozemní komunikace, rozhodne silniční správní úřad podle § 3 odst. 2 zákona o pozemních komunikací o změně
kategorie nebo třídy dotčené pozemní komunikace.
13. Lze tak uzavřít, že JUDr. Čepičkové nic nebránilo vyjádřit se k předmětu řízení, neboť
informace, které podle svého vyjádření postrádá, nejsou v řízení o zařazení pozemní
komunikace do kategorie a třídy relevantní.
14. Ze všech výše uvedených důvodů silniční správní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve
výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení:
Toto rozhodnutí se oznamuje žadatelce jednotlivě a ostatním účastníkům řízení podle §
144 správního řádu veřejnou vyhláškou. Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím obecního úřadu obce Klokočná. Včas podané a přípustné odvolání má podle § 85
odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Digitálně podepsal

Ing. Miloslav Ing. Miloslav Rovný
Datum: 2022.09.05
Rovný
08:39:33 +03'00'
Ing. Miloslav Rovný
starosta obce Klokočná
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ………………………

Sejmuto dne: ………………………………

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