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Vyjádření k existenci účelových komunikací (k usnesení Okresního soudu v Lounech č.j.
5 C 172/2016-243 ze dne 13.06.2018)
Odbor dopravně správních agend Městského úřadu Žatec, jako příslušný silniční
správní úřad dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“)
posoudil Vaši žádost o písemné stanovisko ve věci přístupů k některým nemovitostem v k.ú.
Stroupeč. Silniční správní úřad nejprve upozorňuje, že státní správu ve věcech veřejně
přístupných účelových komunikací v k.ú. Stroupeč vykonává jako příslušná obec s rozšířenou
působností od 30.12.2015, kdy jí byla tato působnost svěřena zákonem č. 268/2015 Sb.,
kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony. Do 31.12.2015 vykonávaly státní správu ve věcech veřejně přístupových
účelových komunikací obce, tzn. v k.ú. Stroupeč vykonával tuto státní správu Obecní úřad
Žiželice.
Jelikož Vaše žádost o stanovisko je žádostí obecnou a nikoliv žádostí iniciující
zahájení správního řízení, zdejší silniční správní úřad v níže uvedeném stanovisku vycházel
z textu žádosti, dostupných mapových podkladů, katastrálních map a osobní znalosti místa.
Jako podklad pro stanovisko nebyly zjišťovány na Obecním úřadu Žiželice případné
informace vztahující se k řešené problematice před 31.12.2015, nebyla zjišťována případná
stavební povolení, kolaudační rozhodnutí či kolaudační souhlasy ani jiná případná historická
povolení či rozhodnutí. Dále Vám sdělujeme, že zdejší silniční správní úřad dosud v rámci
své působnosti nevedl žádné správní řízení dle ustanovení § 7 zákona o pozemních
komunikacích o určení charakteru dotčených pozemních komunikací, správní řízení vztahující
se k deklaraci veřejného přístupu na dotčené pozemní komunikace ani nevedl správní řízení
ve věci omezení veřejného přístupu na dotčené pozemní komunikace. Níže uvedené
stanovisko tedy není deklaratorním rozhodnutím ohledně sdělených skutečností.
1. Stanovisko k přístupu k rodinnému domu čp. 31 ve Stroupči na p.p.č 118 v k.ú.
Stroupeč
Dle mapových podkladů je k čp. 31 ve Stroupči přístup od silnice č. III/22527 přes
asfaltovou pozemní komunikaci na p.p.č 433/1 ve vlastnictví Obce Žiželice (dle charakteru
předpokládáme místní komunikací) na pozemek p.č. 47/3 v majetku České republiky,
Státního pozemkového úřadu, kde je vyjeta částečně zpevněná cesta podél p.p.č. 1/2 vše k.ú.
Stroupeč. Vzhledem k tomu, že přístup na pozemek p.č. 47/3 není nijak omezen a z pozemku
je přístup k přilehlým nemovitostem, pak lze konstatovat, že pozemní komunikace na p.p.č
47/3 v k.ú. Strpoupeč (byť pouze v terénu vyjetá šotolinou zpevněná cesta) má charakter
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veřejně přístupné účelové komunikace dle ustanovení § 7 odst. 1 zákona o pozemních
komunikacích (níže červená linka):

Od pozemní komunikace na p.p.č. 47/3 v k.ú. Stroupeč vede dále směrem k čp. 31
v obci Stroupeč betonovými dlaždicemi zpevněná cesta přes p.p.č. 1/6 a p.p.č. 1/7
k pozemkům p.č. 1/4 a 1/1 s pozemkem st.p.č. 118 (čp. 31) vše v k.ú. Stroupeč. Tato cesta je
na hranici p.p.č. 1/7 s p.p.č 1/1 a p.p.č. 1/4 v k.ú. Stroupeč uzavřena vraty (foto z 29.08.2018):

Cesta na pozemcích p.č. 1/6 a p.č. 1/7 v k.ú Stroupeč je vedena po pozemcích
soukromých vlastníků. Na hranici pozemku p.p.č 47/3 a pozemku p.p.č. 1/6 v k.ú. Stroupeč je
v komunikaci fyzicky zabudována kolejnice, která slouží k uzavření cesty posuvnými vraty
(viz 2 x foto z 29.08.2018):
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Hranice pozemků p.p.č 47/3 a pozemku p.p.č. 1/6 v k.ú. Stroupeč:

Posuvná vrata mezi pozemky p.p.č 47/3 a pozemku p.p.č. 1/6 v k.ú. Stroupeč:

Ve Vaší žádosti o stanovisko jsou doloženy souhlasy vlastníků pozemku p.p.č 1/7 a
1/6 v k.ú. Stroupeč pro příjezd manželů xxxxxxxxx na p.p.č. 1/1 k budované novostavbě RD
(později č. 31). Jelikož z komunikace na pozemcích p.č. 1/6 a 1/7 v k.ú Stroupeč není přístup
na jiné pozemky či nemovitosti a tuto komunikaci na p.p.č. 1/6 a 1/7 v k.ú Stroupeč je možno
fyzicky oddělit vraty od veřejně přístupné komunikace na p.p.č. 47/3 v k.ú. Stroupeč, je
možno konstatovat, že tuto část pozemní komunikace v případě uzavření vraty a zajištění
přístupu pouze pro vlastníky nemovitostí, lze charakterizovat jako pozemní komunikaci
neveřejnou a přístupy by měly být nejlépe ošetřeny věcnými břemeny (cesta vyznačená
modrou linkou).
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Stanovisko je vydáno na základě výše uvedených podkladů a s předpokladem, že cesta
je uzavírána vraty a je užívána všemi uživateli bez vzájemných sporů.
2. Stanovisko k přístupu k zahradnímu domku č.ev. 5 ve Stroupči na parcele st.p.č. 106
v k.ú. Stroupeč a p.p.č. 1/13 v k.ú. Stroupeč
K pozemku p.č. 1/13 v k.ú. Stroupeč vč. zahradního domku č.ev. 5 na st.p.č. 106 v k.ú.
Stroupeč vede od místní komunikace ve středu obce Stroupeč na p.p.č. 433/1 v k.ú. Stroupeč
nezpevněná cesta přes p.p.č. 1/21, 460/1, 1/17, 430/1, 1/16, 194 a 463/3. Tyto pozemky jsou
ve vlastnictví různých vlastníků. Cesta směrem k p.p.č. 1/13 v k.ú. Stroupeč vede podél řeky
Ohře směrem od Žatce k přehradní nádrži Nechranice. Na pozemní komunikaci není
dopravním značením omezen provoz a cesta je využívána bez omezení. S ohledem na
nezpevněný charakter cesty, se může cesta historicky v terénu měnit a posouvat dle aktuálně
„vyjetých kolejí“ mezi sousedními neoplocenými pozemky.
Tato pozemní komunikace má tedy charakter veřejně přístupné účelové komunikace
ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích (viz červená linka). Toto
stanovisko neřeší existenci konkrétního přístupu na pozemek, tzn. existenci povolení vjezdu či
vstupu na sousední pozemek z této komunikace.
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Ve stejném smyslu silniční správní úřad odpověděl ohledně této komunikace i jiným
žadatelům ve vyjádřeních č.j. MUZA 19157/2018 ze dne 30.05.2018 a č.j. MUZA 178/2018
ze dne 05.01.2018.

Jiří Dobruský
vedoucí odboru
dopravně správních agend

- otisk úředního razítka -
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