
Obecní úřad Zvánovice 
Růžové nám. 158, Zvánovice, 251 65 

 
  Zvánovice 23. 5. 2016 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

ROZHODNUTÍ O ZAŘAZENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ DO KATEGORIE 

MÍSTNÍ KOMUNIKACE 

 

Obecní úřad Zvánovice, jako 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 jako příslušný orgán k zařazování pozemních komunikací do 

kategorie místních komunikací v souladu s ustanovením §3 odst. 1 zákona o pozemních 

komunikacích rozhodl v řízení o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních 

komunikací takto: 

Na základě těchto předložených dokladů: 

 Žádost obce Zvánovice ze dne 30. 11. 2015 ve věci zařazení pozemních komunikací do 

kategorie místních komunikací 

 předloženého Pasportu místních komunikací správního území obce Zvánovice, který 

byl zpracován obcí Zvánovice (dále jen „pasport místních komunikací“) 

 schválení vlastníka příslušných místních komunikací dne 27. 10. 2015 usnesením č. 

71/2015 zastupitelstva obce Zvánovice 

 v souladu s ustanovením §3, odst. 1 a §6 zákona o pozemních komunikacích 

 dle §2, §3 a §5 vyhlášky MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 

komunikacích v platném znění (dále jen „vyhláška“) 

 v souladu s §67, §68 a §69 zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění (dále jen „správní 

řád“) 

Zařazuje 

Pozemní komunikace označené v pasportu místních komunikací pod evidenčními čísly pro 

katastrální území Zvánovice 

1c – 16c do kategorie místních komunikací III. třídy (podle §6, odst. 3 písm. c) zákona o 

pozemních komunikacích.  

1d – 23d do kategorie místních komunikací IV. třídy (podle §6, odst. 3 písm. d) zákona o 

pozemních komunikacích.  

Odůvodnění 

Obec Zvánovice v souladu s §5 vyhlášky zajistila zpracování pasportu místních komunikací, 

který předložila Obecnímu úřadu Zvánovice dne 30. 11. 2015 k posouzení a rozhodnutí ve 

věci. Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení. 

Silniční správní úřad vydal oznámení o zahájení správního řízení, které bylo zveřejněno na 

úřední desce od 2. 12. 2015 do 18. 12. 2015, určil lhůtu pro podání připomínek do 10 dnů od 

doručení, aby se účastníci řízení mohli v souladu s ustanovením §50 správního řádu vyjádřit 

k podkladům rozhodnutí i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění. 

Silniční správní úřad neobdržel v dané lhůtě žádné připomínky či vyjádření k výše 

uvedenému správnímu řízení. 

 



Podklady pro rozhodnutí: 

 Žádost obce Zvánovice ze dne 30. 11. 2015 ve věci zařazení pozemních komunikací do 

kategorie místních komunikací 

 Pasport místních komunikací správního území obce Zvánovice, který byl zpracován 

obcí Zvánovice (dále jen „pasport místních komunikací“) 

Všechny komunikace navržené k zařazení se nacházejí na území obce Zvánovice, existovaly 

již před rokem 1997, tedy před rokem, kdy vstoupil v platnost zákon o pozemních 

komunikacích č.13/1997 Sb..  

Z dostupných podkladů se má za prokázané, že všechny komunikace navržené k zařazení jako 

místní komunikace jsou ve vlastnictví obce Zvánovice. Relevantním dokladem o vlastnictví 

jsou doklady, že obec v minulosti komunikace vybudovala nebo převzala a vynakládá 

finanční prostředky na údržbu a opravu těchto komunikací.  

Komunikace se nacházejí na pozemcích ve vlastnictví obce. Komunikace s označením 1c, 3c, 

5c, 12c, 14c a 8d okrajově zasahují na pozemky jiných vlastníků, jedná se ale o stavbu, kterou 

obec vybudovala a podle občanského zákoníku se jedná o stavbu na cizím pozemku a 

vlastnictví komunikace tím není zpochybněno.  

Svým stavebně technickým vybavením komunikace odpovídají svému určení, to znamená, že 

místní komunikace III. třídy odpovídají zejména provozu osobních vozidel a dopravní obsluze 

sousedních objektů a místní komunikace IV. třídy jsou určeny převážně k provozu 

smíšenému, komunikace s označením 6d, 7d a 10d pouze pěšímu provozu, komunikace 

s označením 4d, 5d, 8d a 9d pěšímu provozu a dopravní obsluze sousedních objektů. 

Dopravní význam těchto komunikací odpovídá třídám místních komunikací dle zákona o 

pozemních komunikacích.  

V minulosti nebylo vydáno správní rozhodnutí o zařazení pozemních komunikací do 

kategorie místních komunikace podle §3 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, přestože 

tyto komunikace byly při všech rozhodováních za místní komunikace považovány, protože 

tomuto účelu sloužily, odpovídaly a byly tak i využívány. Protože současný předložený 

pasport pozemních komunikací splňuje požadavky §5, odst. 3 vyhlášky, rozhodl obecní úřad 

Zvánovice tak, jak je uvedeno ve výroku. 

Poučení o odvolání 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání ve smyslu §81 a 82 

správního řádu ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy a silničního 

hospodářství, Zborovská 11, 151 21 Praha 5, prostřednictvím obecního úřadu Zvánovice. 

Příloha: pasport místních komunikací, snímek se zákresem jednotlivých cest 

 

 

 

        Jaroslav Švarc 

              starosta 

 

 

 

Vyvěšeno: ……………….         Sejmuto:………………….  


