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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O ODVOLÁNÍ ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ

Obecní úřad Blatce, jako orgán obce Blatce, věcně, místně a funkčně příslušný orgán státní správy
vykonávající působnost silničního správního úřadu podle § 40 odst. 1) a odst. 5) písm. c) zákona Č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"
a "správní orgán") a ust. § 10 a § 11 odst. 1) zákona Č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "správní řád"),

účastníkům řízení,
že v rámci vedeného správního řízení

oznamuje
v souladu s ust. § 86 odst. 2) správního řádu

ve věci
1. žádosti manželů B. a V. Č., oba bytem ,ze dne 10.9.2010, v době podání žádosti

zastoupených na základě plné moci ze dne 9.9.2010 JUDr. Klárou Kořínkovou, Ph.D., advokátkou,
Bolzanova 1, 11000 Praha 1, v současné době zastoupených na základě plné moci ze dne 7.6.2013
JUDr. Jiřím Šídlem, advokátem, ev.č. ČAK 01931, se sídlem Malá 967, 252 62 Horoměřice, o
omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci, nacházející se na pozemcích p.č. 998/1 a
p.č. 998/2, vše v k.ú. Houska, obec Blatce, osazením dopravní značkou B12 (vedeno pod čj.
OÚB1I379/20 1O),

2. odstranění pevných překážek - dřevěných vrat, nacházejících se na hranici pozemků p.č. 998/1 a
p.č. 998/2, vše v k.ú. Houska, obec Blatce, a závory, nacházející se na hranici pozemků p.č. 998/1 a
p.č. 508/1, vše v k.ú. Houska, obec Blatce, k jejichž umístění nebylo vydáno povolení silničním
správním úřadem ve smyslu ust. § 29 odst. 2) zákona o pozemních komunikacích,

obdržel
odvolání ze dne 3.7.2013, zn. AK 25/13, podané p. V. Č. a p. B. Č., oba bytem , zastoupenými
JUDr. Jiřím Šídlem, advokátem, ev.č. ČAK 01931, se sídlem Malá 967, 252 62 Horoměřice, které bylo
"upřesněno" podáním jmenovaných ze dne 17.7.2013, zn. AK 25/13, do rozhodnutí Obecního úřadu
Blatce, č.j. OÚB1I397/201O-0ÚB1I79/2012-13 ze dne 25.6.2013.

Správní orgán v souladu s ust. § 86 odst. 2) správního řádu v příloze zasílá stejnopis odvolání účastníkům
řízení a současně

upozorňuje na možnost



Obecní úřad Blatce
se sídlem: Houska č.p. 79,47201 Doksy .
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Obdrží dle rozdělovníku:

Doručuje se následujícím účastníkům řízení - jednotlivě:
p. Ř. H., prostřednictvím Mgr. Tomáše Horáka, advokáta advokátní kanceláře Prof. Oto Novotný a
partneři, se sídlem Šafaříkova 5, 12000 Praha 2 .
p. V. H., prostřednictvím Mgr. Tomáše Horáka, advokáta advokátní kanceláře Prof. Oto Novotný a
partneři, se sídlem Šafaříkova 5, 12000 Praha 2 .
p. I. K.
p. P. K.
obec Blatce

Doručuje se ostatním účastníkům řízení - veřejnou vyhláškou

Založí se: 2x do spisu

Příloha: kopie odvolání ze dne 3.7.2013, Zll. AK 25/13
kopie "upřesnění" odvolání-ze dne 17.7.2013, Zll. AK 25/13

Tato veřejná vyhláška byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Blatce:

vyvěšeno:
sejmuto:

ze B. 2.o~'ó
••••••••••••••• o ••



AD'~OK_ÁT~Í K~. ~CELÁŘ
2':-_ 62 Horomčřic~, ul. :Vbhi č.p. 96i.
-"lail: :tkdr.sidlo1l\ olnv.cz

JUDr. Jiří Šídlo
tel: 603 4Y 77 O~.
ww w .akdrsídto.cz

AK 25/13
V Hororněřicích 3,7.2013

Obecní uřad Blatce
Houska (,P, :S
472010ukj

K é.j :OUBj39 7/20100ÚB1/79/2012-13

Pron rozhodnutí Obecního úřadu Blatce. vvkonávajic'ho působnost silničního

spr ávruhc L. ';101.1 CJ .. OÚB/397/2010.0ÚBlí79/2012-13 ze dne 25,6.2013 podávám

v zastouperu 6 , Č IV L č . F

odvolání,

a to do všech výroku tohoto rozhodnutí, které pro rozsáhlost věci oduvodním do tří týdnů

JJDr kí Sídlo
advoká:
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_~D\~OKl~T~Í KANCELÁŘ
•.5... _ Horoměřlce. ul. Malá č.p. 967,
.\lail: akdr.sidlo'll\'oln\'.cl

JUDr. Jiří Šídlo
tel: 603 -l977 O-l,
w\\\\ .akdrsidlo.cz

K 25/13

Obecní úřad Blatce
Houska č.p. 79
472 01 Doksy

K ".j. :OÚB/397/2010.0ÚB1/79/2012~13

Odvolání, podané proti rozhodnutí Obecního úřadu Blatce, vykonávajícího působnost

silničního správního úřadu č.]. :OÚB/397!2010.0ÚBl/79/2012-13 ze dne 25.6.upřesňuji

takto:

1. Odvolání do výroků LB, ZA., Z.B. beru výslovně zpět.

2. Odvolání, podané do výroku 1.A. rozhodnutí

odůvodňuji

. spadeným rozhodnutím pod bodem 1. rozhodl správní orgán I. stupně J

vy ona ajíd působnost silničního správního úřadu dle § 7 odst. 1 zákona o pozemních
komunikacích po projednání s příslušným orgánem PČR tak, že veřejný přístup na účelovou
komunikaci, nacházející se na pozemku p.č. 998/1 v k.ú. Houska, obec Blatce, se neomezuje,
nebo' omezeni veřej ého přístupu neni nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmu

vlastníku účelové komunikace.

~ x:;.o:.én.::o oto rozhcdnurř správní úřad LI -ect. že:

.: : r:.:~:;;::-..•u .2 éci s' správni orgán v souladu s ust. § 57 správního řádu byl
~.- __=~,; o. ředbéžné otázce, k jejímuž řešeni je spravni orgán příslušný,

5,- _::. Č :1 , ;::::svl.ízení, zda se na
poz err'c cr c.č, 998/1 a p.č. 998/2, vše k.ú Ho ska. obec starce. nachází účelová
kornuru, ace re~p. veřejně přístupná účelová komunikace (zejména z hlediska věcné
přrslušnost. správního orgánu ve sm Islu ust, § 40 odst. li a odst. 51, písmo ci zákona o
pozemních komunikacích a 1. hlediska rozhodován. ' e smyslu st. § 7 odst, 1/ zákona o

pozemních komunikacích).

Na tomto místě považuje správní orgán za nutné uvést, že se nemohl řídit právním
názorem odvolacího orgánu uvedeným v jeho rozhodnuti č,j 00 91/2013~2/280.9/S1 KULK
995912013 ze dne 28.2.2013, směřujícím k nutnosti " pravntť-Izenf o těch o otázkách rozšířit
/e Sr1IVS/u § 14- odst. 1 správního řádu o urceni právního V2!OťH)" nebof ve smvslu list, §



rozhoduje správní orgán výlučně na žádost, nikoliv z úřední

V rámci probíhajídho správního řízeni, ani mimo ně správní orgán
§ 142. odst. 1) správního řádu v dané -zaležítosti nsobdržel. Z tohoto

otázku existence veřejně přístupné účelove komunikace na pozemcích p.č
998/1<3 998/2, vše v k.ú, Houska, obec statce. jako otázku předběžnou v rámci vedeného

správního řlzeni.
Správnim orgánem bylo zjištěno, že pozemky p.č. 998/1 a p.č. 99g/2., vše v k.ú.

Houska, obec Blatce, jsou ve vlastnictví, resp. spoluvlastnlc.tvL fyzických osob - manželů

Čd' á·
V katastru nemovitostí jsou předmětné pozemky vedeny jako "ostatní plocha" se

způsobem v'lužiti "ostatní komunikace". Správní orgán při rnistnim šetření ověřil, že: Na
pozemku p.č, 998/2 vk.ú. Houska, obec 8latce se fyzicky nachází nezpevněná vyježděná a
'~y~!aoar,acesta '1Cipojvjid se I místní kOnltmikace {zpevněné, asfaltové} na pozemku p.č.
996/1 '1 k.u. Houska, obec Blatce. Tato skutečnost je v terénu dobře znatelná. Cesta na
pozemku p.č. v k.ú. Houska, obec Blatce fakticky slouží ke komunikačním účelům -
jako dopravní cesta pro [izdu vozidly a chůzi. ke vzájemnému spojení nemovitostí
nacházejících se podél komunikace, ke spojení těchto nemovitosti s mistni komunikací na
pozemku p.č. 996/1 v k.ú Houska, obec Blatce (l současné k zajištěnI přístupu k okolním
zemědělským pozemkúm [zjm. pozemek p.č. 508í1 a 502./1 ,j Houska, obec Blatce). S
ohledem na dispoziční řešeni v dané oblasti [zjm. svaž'ity' terén) je jedinou reálnou možnosti
příjezdu k d0l11U č.p, 29 na pozemku sto.č. 81/2 v k.ú Houska. obec Blatce, a okolním
zeměděisk'frTl cozemkům [zjm. pozemek p.č. 508/1 a 502/1 v k.ú. Houska, obec Blatce).
""Ne"" '2 "v Houska, obec B1atce je zatravněn'; nachází se za oplocením ve
,.c,~S:"';:::. ": b n jehož součásti jsou dřevěná vrata na hranicí pozemků p.č. 998/1

s-:» ••• ;'''"'O obec 3idtCe. Pozemek :;,OUI\ Jako přístup a příjezd k domu
81/1 a k domu č.p. 29 na pozemku stp.č. 81/2, vše v k.ú. Houska,

SplávrH orgán má k dispozici usnesení Okresniho SOJdu v České Up.ě zn. 7e 987/83-9
ze dne 28. :';'983, které nabylo právní moci dne 9.2.1984. jimž byl soudem schválen smir
mezi manleH H_ a manželi _, podle něhož bylo zřízeno věcné břemeno ve

k pozemku p.č. 998/2 v kú. Houska; obec Blatce. v následujícím rozsahu: manželé
trpět užíváni svého pozemku p.č. 998í2 v k.u. Houska, obec Blatce,

f"n oprávněnými uživatell domu č.o. na pozemku stp.č 81/2 v k.ú.

'C'~$>,.2:\la~c"" a tretiml osobami, jednajícími ve prospéch manželů HS ., Ci to
':"~J ~~",,",' voilkv, morceyklef??, .J50br"0J a nákladním autem.

.....-.r.'''"'':: ;;.', .••.• --,..~;; '':'W- "'"
'"" ....~~~.._.-.- .. '","

Spravní orgán ma po proveceném správním řízení a
na pozernku p.č. 993/..l. i ~~,u pouska, obec Blatce, se

u\..::nc; ,.$. pozemní komunikace ve srnvslu use § 7 odst. li zákona o pozemních
neboť se 1edná o dopravní cestu, která v terénu reainé existuje a fakticky

sloužt ke kornunikačnlm účelúm - ke vzájenlnému spojen. nemovitostí nacházejících se v
dané oblasti, ke spojeni těchto nemovitostí s mísmí komunikaci na pozemku p.č. 996/1 v k.ú,
Houska, obec Biatce a současné k zajištění přístupu a příjezdu k okolním zemědělským
pozemkům. přičernž s ohledem na dispozicní řešeni v daně oblasti (zlm. svažitý· terén) je
jedin\{rn přístupem a příjezdem k okolnirn nernovltostem (zjrn. k pozemku stp.č.
81/2 Ci stp. Č 81/1 a na nich se nacházejícím objektun~ a k pozemku p.č. 508/1 a 502/1 v k.ú,
Houska, obec Blatce). Jak vyp\ýva mj z vyjádřeni Agenturv och~a:ny přlfOd'{ a krajiny ČR
Sprtlv\, Chrár1ěné l<rajlnné oblasti !<okořirsko č.]. 015d8,/KK/2C':2! /:,0°1< ze dne 26.9.2012


