
Obecní úřad Chaloupky
Chaloupky 117
267 62 Komárov

Chaloupky :                         19.9. 2017
Číslo jednací :                     059/2017
Spisová značka :                 DR 1/2017
Pověřená úřední osoba :   František  Charvát

R O Z H O D N U T Í

Obecní úřad Chaloupky, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. c) zákona č.
13/1997  Sb.,  o  pozemních  komunikacích,  ve  znění  účinném  do  30.12.2015  (dále  jen  „zákon  o
pozemních komunikacích“), 

který obdržel dne 8.9.2016 sdělení Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru dopravy (dále jen
„nadřízený  orgán“),  ze  dne  06.09.2016,  č.j.:  127254/2016/KUSK-DOP/HOL,  sp.zn.:  SZ_
127254/2016/KUSK,  týkající  se  rozsudku  Krajského  soudu  v Praze  ze  dne18.08.2016,  č.j.:  48  A
3/2015-37,  jímž  bylo  zrušeno  rozhodnutí  nadřízeného  orgánu  ze  dne  29.10.2014,  č.j.:
151860/2014/KUSK-DOP/HOL,  sp.zn.:  120539/2014/KUSK,  a  věc  byla  tímto  rozsudkem vrácena
nadřízenému orgánu k dalšímu řízení, 

nově v řízení projednal návrh pí. Hany Štorkové, nar. 1.09.1949, bytem Máchova 788, 266 01 Beroun,
prav.zast.  JUDr.  Lubomírem  Műllerem,  advokátem,  se  sídlem  Symfonická  1496/9,  Praha  5,
rozhodnout  o právním vztahu dle § 142 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“) ve věci určení charakteru účelové komunikace dle § 7 zákona o
pozemních komunikacích na pozemku parc.č. 964 v k.ú. Chaloupky  (dále jen “Žadatel”),   

r o z h o d l   podle § 142 odst. 1 správního řádu, po provedeném dokazování podle § 142 odst. 3
správního řádu, a s odkazem na úpravu podle § 7 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích,

t a k t o :
Pozemek parc.č. 964 v k.ú. Chaloupky nesplňuje zákonné znaky a předpoklady dopravní cesty 
ve smyslu ustanov. § 2 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, která je užívána v režimu 
obecného užívání dle § 19 cit. zákona; užívání pozemku je stanoveno v rozsahu a způsobem dle 
dispozice vlastníka dle § 7 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích. 

Označení dalších přímých účastníků řízení dle §  27 odst. 1 správního řádu:

- Obec Chaloupky, IČ: 00233315, se sídlem Chaloupky č.p. 117, 267 62 Komárov.

- Olga Daňková, nar. 23.10.1961, bytem Neřežín č.p. 16, 267 67 Komárov, 

Josef Daněk, nar. 6.06.1957, bytem Neřežín č.p. 16, 267 67 Komárov,

oba prav.zast. Mgr. Renatou Wachtlovou, advokátkou se sídlem advokátní kanceláře Hořovice,
Pražská 346, PSČ 268 08.



O d ů v o d n ě n í :

Obecní úřad Chaloupky, jako silniční správní úřad (dále jen “SSÚ”), zahájil a vedl správní řízení na
základě opatření nadřízeného orgánu, aniž ten  postupoval dle § 78 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb.,
s.ř.s., ve znění pozd.př. (dále jen „s.ř.s.“), neboť proti jeho rozhodnutí žaloba směřovala. SSÚ nebyl
z uvedeného  důvodu  vázán  vysloveným  právním  názorem  odvolacího  orgánu,  pouze  zákonností
postupu dle stavu v době,  kdy je  řízení  nově projednáváno (viz  § 75 s.ř.s.),  a  v neposlední  míře
závaznou soudní judikaturou k problematice účelových komunikací a deklaratorních rozhodnutí. 

Dle  §  78  odst.  5  s.ř.s.   postupoval  SSÚ v dané  věci  v souladu  s vysloveným  právním názorem,
uvedeným v rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 18.08.2016, č.j.: 48 A 3/2015-37, kterým bylo
zrušeno rozhodnutí Odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, ze dne 29.10.2014, č.j.:
151860/2014/KUSK-DOP/HOL,  sp.zn.:  SZ_120539/2014/KUSK,  jak  byl  tento  ve  stručné  podobě
vyjádřen na str.8  až 10 odůvodnění rozsudku, bez odkazu na další, již závaznou judikaturu k řešené
problematice.

Nové projednání věci bylo oznámeno známým účastníkům řízení úkonem ze dne 10.07.2017,
č.j.: 021/2017, sp.zn.: DR 1/2017, spolu s nařízením ústního jednání spojeného s místním šetřením dle
§ 49 odst. 1 správního řádu. Uvedené úkony byly doručovány právním zástupcům přímých účastníků
cestou datové zprávy a zároveň byly vyvěšeny na úřední desce Obecního úřadu Chaloupky (viz důkaz
spisovou dokumentací). SSÚ v souvislosti s oznámením nového projednání věci přiměřeně poučil dle
§ 4 odst. 2 správního řádu dotčené osoby o jejich právech a povinnostech, a dále uvedl judikované
právní  věty  a  závazná  stanoviska  soudů  k  problematice  správních  řízení  ve  věci  určení  veřejně
přístupné účelové komunikace dle § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích.  

Zápisem z místního šetření, konaného dne 31.07.2017, jehož se na základě pověření dle § 25
odst. 6 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, zúčastnili rovněž zaměstnanci Kanceláře
veřejného  ochránce  práv  (dále  jen  „VOP“),  Mgr.  Jana  Holčáková  a  Mgr.  Milan  Kocourek  (viz
pověření  ev.  dne  31.07.2017  pod  č.j.:  510/2017  dle  spisové  dokumentace),  byla  protokolována
vyjádření přítomných účastníků řízení a jejich právních zástupců, včetně pracovníků VOP (viz spisová
dokumentace).  

S odkazem na závěry protokolovaného ústního projednání věci dne  31.07.2017 předvolal SSÚ
za postupu dle § 59 správního řádu, s odkazem na úpravu dle § 55 cit. zákona, a dále původní návrh
právního zástupce Žadatele ze  dne 11.05.2013 ke sp.zn.:  DR 1/2012 (pozn.:  aniž  tento návrh byl
dotčeným právním zástupcem v rámci nového projednání věci, jako samostatného správního řízení,
dle  § 51 odst.  1  správního řádu zaprotokolován nebo jiným prokazatelným způsobem jako návrh
založen do spisu), níže uvedené osoby k podání svědecké výpovědi:

S1 Pí. Vilma Baštařová, nar. 29.08.1948, bytem Sokolská 406, 267 62 Komárov; předvolání ze dne
4.8.2017, č.j.: 031/2017; doručení vykázáno;

S2 Pí. Věra Pomajbíková, nar. 19.03.1939, bytem Sokolovická 49, 267 62 Komárov; předvolání ze
dne 4.8.2017, č.j.: 031/2017; doručení vykázáno;

S3 P.  Josef  Baštař,  nar.  11.03.1947,  bytem  Sokolská  406,  267  62  Komárov;  předvolání  ze  dne
4.8.2017, č.j.: 031/2017; doručení vykázáno; 

S4 P. Luboš Pomajbík, nar. 25.03.1962, bytem Slovany 2750/I, Mělník; předvolání ze dne 4.8.2017,
č.j.: 031/2017; následně zasláno na adresu: Velký Újezd 9, 277 35 – opětovné doručení vykázáno;

S5 P. Jan Šedina, nar.19.05.1951 bytem U Stadionu 809, 293 01 Mladá Boleslav; předvolání ze dne
4.8.2017, č.j.: 031/2017; doručení vykázáno.
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Součástí  spisové  dokumentace  SSÚ  jsou  protokolované  výpovědi  svědků,  dále  jen  označených
symboly S1 až S5:

S1: ze dne 15.08.2017, č.j.: 036/2017; příbuzná Žadatele v řadě pobočné (pozn.: příbuzní v řadě
pobočné jsou sourozenci, tety, strýcové, neteře, synovci);

S2: ze dne 15.08.2017, č.j.: 037/2017; příbuzná Žadatele v řadě pobočné;

S3: ze dne 15.08.2017, č.j.: 038/2017; příbuzný Žadatele v řadě pobočné;

S4: ze dne 15.08.2017, č.j.: 035/2017; příbuzný Žadatele v řadě pobočné;

S5: ze dne 15.08.2017, č.j.: 039/2017.

Správní orgán vyhodnotil  věrohodnost výpovědí svědků nejen z hlediska jejich osobního vztahu k
Žadateli a k projednávané věci, ale rovněž s přihlédnutím ke způsobu reprodukce skutečností, o nichž
bylo vypovídáno a k chování při výslechu.  

Pro účely vyhodnocení věrohodnosti výslechů svědků byl  pořízen jejich zvukový záznam, který je
nedílnou  součástí  spisové  dokumentace.  Správní  řád  s  možností  pořídit  takový  záznam výslovně
počítá  v  §  18  odst.  1;  k  pořízení  záznamu  postačí  pouhá  skutečnost,  že  se  záznam  pořizuje  v
souvislosti s výkonem působnosti orgánu veřejné moci, tj. na základě zákona (pozn.: ve vztahu k § 12
z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve zn. pozd. př.).  
Žadatel, ač je ve správním řízení zastupován dle § 33 odst. 2 písm. d) správního řádu advokátem a ten
v rámci možné substituce, tj. práva delegovat zastoupení na jiného advokáta, takového práva nevyužil,
činil řadu úkonů v řízení sám, aniž byla ze strany SSÚ vznesena procesní pochybení ke způsobu a
rozsahu jednání Žadatele dle § 34 odst. 1 a 3 správního řádu. Takto činěné vyjádření SSÚ se týká
účasti Žadatele při výslechu svědků S1 až S4, jak je dokumentováno zvukovým záznamem, a dále
potvrzeno jeho podpisem na protokolech, a ovlivňování vypovědí jeho příbuzných přímou konfrontací
do protokolu. 

Usnesením SSÚ ze dne 28.08.2017, č.j.: 041/2017, sp.zn.: DR1/2017, stanovil správní orgán dle § 39
odst. 1 správního řádu, s odkazem na úpravu dle § 36 odst. 3 cit. zákona, dostatečnou lhůtu 10 dnů od
doručení usnesení, v níž se mohli všichni účastníci či jejich právní zástupci seznámit s podklady pro
vydání rozhodnutí (viz spisová dokumentace).

K podkladům pro vydání rozhodnutí se vyjádřil:

- právní zástupce účastníků, pí. Olgy Daňkové a  p.  Josefa Daňka, Mgr. Renata Wachtlová,
podáním k č.j.: 041/2017, sp.zn.: DR1/2017, ev. dne 3.09.2017 pod č.j.: 563/17;

- právní zástupce Žadatele podáním ze dne 3.09.2017, ev. dne 5.09.2017 pod č.j.: 565/17. 

A. Posouzení právního a skutkového stavu   dle judikátu, publikovaného pod č. 2826/2013 Sb.
NSS; Pozemní komunikace: určení existence veřejně přístupné účelové komunikace.

I.: V řízení o určení, zda je určitý pozemek (cesta) veřejně přístupnou účelovou komunikací, či
nikoli (ustanov. § 7 odst. 1 a 2 zákona o pozemních komunikacích) je třeba v prvé řadě zkoumat, 
existuje-li zde vůbec dopravní cesta ve smyslu ustanov. § 2 odst. 1 citov. zákona, která je užívána
v režimu obecného užívání (§ 19 uvedeného zákona).
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II.:  Obecné užívání  účelové pozemní  komunikace spočívá v možnosti  blíže neurčeného okruhu
osob tuto komunikaci bezplatně užívat,  a to způsobem obvyklým a k účelům, ke kterým je tato
komunikace určena.  Nejde-li  o  cestu obecně užívanou,  nemůže jít  ani  o  pozemní  komunikaci.
Úprava užívání  takové  cesty  proto  musí  být  řešena nikoli  prostřednictvím institutů  veřejného
práva (deklarace veřejně přístupné účelové komunikace), ale práva soukromého.

A.1 Jak je  doloženo výpisem Katastrálního  úřadu pro  Středočeský kraj,  Katastrální  pracoviště
Beroun,  pro  obec  a  katastrální  území  Chaloupky,  pozemková  parcela  č.  964   v minulosti  vždy
v minulosti  byla  a je  od 1.1.2015 závazně evidována pod druhem pozemku jako ostatní  plocha a
způsobem  využití  jako  jiná  plocha.  Tento  stav  zapsaný  ve  veřejném  seznamu  neosvědčoval  a
neosvědčuje existenci jakékoliv kategorie pozemní komunikace a nebyl nikdy zákonným způsobem
napaden jako stav, jež není v souladu se skutečným stavem právním.

A.2 Předmětem deklaratorního řízení není autoritativně potvrdit stav, který zde možná historicky
existoval,  avšak nepřetrval a nestal se důvodným pro současné majetkoprávní vztahy,  zejména pro
posouzení,  zda  zde  existovala  dopravní  cesta  ve  smyslu  veřejnoprávní  úpravy  či  zda  Žadatelem
namítaná cesta byla v minulosti věcí určenou k obecnému užívání. V daném případě byl rozhodným
vlastníkem nemovitostí, dnes vlastněných Žadatelem a manželi Daňkovými, jejich právní předchůdce,
který s nemovitostmi a jejich užíváním v celém rozsahu disponoval, aniž byl  kýmkoliv v minulosti
zpochybňován soukromoprávní charakter oploceného pozemku parc.č. 964 a zejména byl kýmkoliv
uváděn či namítán stav obecného užívání ve smyslu § 19 zákona o pozemních komunikacích. 

Existence  vzniku  samotného  mlýna  čp.  16  a  k němu  užívané  mlynářské  cesty  na  soukromých
pozemkových parcelách nezaložila nikdy skutečnost veřejného statku, ale fakticky vlastníkem trpěné
pozemkové  služebnosti  cesty.  Z  historicky  dostupných  listin  je  zřejmé,  že  již  v r.  1909  došlo
k zastavění  původně  užívané  cesty  na  pozemku  parc.č.  964  stavbou  domu  č.p.  37  na  pozemku
parc.č.st.  968,  dnes  nemovitosti  ve  vlastnictví  Žadatele,  a  tím  k  zúžení  průchozího  profilu  mezi
stavbami č.p. 16 a č.p. 37 v šíři 0,66m, tj. v šíři naprosto nedostačující pro užívání cesty jakýmikoliv
vozidly  (viz  §  2  odst.  1  zákona  č.  56/2001  Sb.,  ve  znění  pozdějších  předpisů).  Skutečnost,  že
pozemková parcela č. 964 byla právními předchůdci Žadatele a manželů Daňových považována za
soukromou, dosvědčují historické fotografie, předložené svědkům a založené do spisové dokumentace
správního orgánu. Bez přihlédnutí   ke snaze příbuzných Žadatele osvědčit obecné užívání pozemku
parc.č.  964  je z historicky doložené fotodokumentace a vlastních výpovědí  svědků prokázáno,  že
pozemek  byl  oplocen.  Vstupní  kovová  brána  na  pozemek  parc.č.  964  s uvedením č.p.  16,  která
nahradila někdy v šedesátých letech minulého století původně dřevěný plot, byla dlouhodobě uměle
vytvořenou rozhradou mezi sousedními pozemky, a v řízení neprokázal Žadatel opak. 

Bez přihlédnutí  k právu soukromého vlastníka na ochranu a zabezpečení   svého majetku,  vyplývá
z dikce § 7 vyhl.č.  268/2009 Sb.,  o technických požadavcích na stavby,  že zaplocení  pozemku je
zapotřebí vztáhnout k podmínkám vztahujícím se k nájezdu/sjezdu na pozemní komunikaci a dodržení
podmínek zajišťujících bezpečnost provozu na sousedící pozemní komunikaci,  v daném případě na
pozemku parc.č. 970. Napojení vodovodních přípojek k domům čp. 16 a 37, a to z veřejné sítě na
pozemku parc.č. 970 (viz zákres a stavební povolení ze dne 4.08.1987, č.j.: Výst. 1667/87-332/6 F, ze 
dne  30.10.  1987,  č.j.:  2401/87-332/6  F),  dostatečně  osvědčuje  soukromoprávní  charakter  dotčené
pozemkové parcely. SSÚ nebyl povinen zjišťovat, nakolik dbal právní předchůdce Žadatele a manželů
Daňkových  ochrany svého  vlastnictví  a  nakolik  umožňoval  vjezd  třetích  osob  na  svůj  pozemek.
Rozhodnou je skutečnost, že průjezd mezi stavbami č.p. 16 a 37 nebyl možný, takže na omezené části
pozemku  parc.č.  964  mohla  evidentně  parkovat  pouze  vozidla,  s jejichž  provozem/parkováním
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vlastník souhlasil. Takový provoz nelze v žádném případě označit za obecné užívání; jedná se o stav
definovaný v právní větě NSS. 

Pokud byl dotčený pozemek (pozn.: posuzováno již z pohledu svých omezených šířkových parametrů)
využíván k parkování velmi omezeného počtu vozidel, jednalo se o stav vlastníkem či osobou, jež
měla  oprávněně  daný  stav  za  řádně  vydržený,  a  jím  trpěný,  tj.  dle  jím  stanovené  dispozice.
Nedostatečně  vypořádané  a  s tím  nesprávně  evidované  majetkoprávní  vztahy,  odvislé  od  stavu
hospodaření s nemovitým majetkem v padesátých až osmdesátých letech minulého století, založily až
v r. 2004 důvodný převod nemovitosti, pozemku parc.č. 964, z obce Chaloupky na nabyvatele, jimiž
se stali manželé Daňkovi. Daný převod je řádně dokladován, byl uskutečněn v souladu s úpravou dle
zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  nikdy nebyl  právně  napaden  a
kýmkoliv zpochybněn.  Pokud Žadatel  prostřednictvím svého právního zástupce zpochybnil  převod
nemovitosti,  k němuž  došlo  z důvodu  pochybení  na  jeho  straně,  nevyužil  v zákonných  lhůtách
prostředků právní ochrany, a nyní se dožaduje ve veřejnoprávním řízení omezení vlastnických práv
manželů  Daňkových  ve  smyslu  čl.  11  odst.  4  Listiny,  tj.  obecným užíváním dle  §  19  zákona  o
pozemních  komunikacích,  postupuje  v rozporu  s judikovanými  stanovisky  Nejvyššího  správního
soudu, jež staví na nálezech Ústavního soudu k možnostem takového omezení vlastnických práv.

A.3 SSÚ, na základě jemu dostupných a známých a v tomto řízení dokladovaných skutečností, jež
jsou formou důkazně dokumentovaného stavu založeny do spisové dokumentace, má za dostatečně
prokázané, že pozemek parc.č. 964 v k.ú. Chaloupky nemohl ve vztahu k sousedícím pozemkovým
parcelám splňovat znaky dopravní cesty ve smyslu § 2 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích,
užívané v režimu obecného užívání dle § 19 cit. zákona. 

B. Posouzení skutkového stavu dle judikátu, publikovaného pod č. 3083/2014 Sb. NSS; Pozemní
komunikace: určení existence veřejně přístupné účelové komunikace; definiční znaky.

Dle judikátu je nutno zohlednit vlastnosti posuzovaného pozemku, např. jeho tvar či polohu, ve vztahu
k sousedním  pozemkům.  K tomuto  judikovanému  závěru  NSS  uvádí: První  dva  znaky  účelové
komunikace definuje zákon o pozemních komunikacích. Jsou to 1) zřetelná (v terénu patrná) cesta 
určená k užití  vozidly a chodci pro účel dopravy a 2) spojující jednotlivé nemovitosti  pro potřebu
jejich vlastníků nebo spojující  tyto nemovitosti  s ostatními pozemními komunikacemi nebo sloužící
k obhospodařování zemědělských nebo lesních pozemků. Kromě uvedených náležitostí, které vyplývají
přímo ze zákona, bude veřejně přístupná účelová komunikace existovat pouze se souhlasem vlastníka. 

Dle judikátu platí, s odkazem na nález ÚS ze dne 9.1.2008, sp.zn.: II. ÚS 268/06, č. 2/2008 Sb. ÚS,
rozhodovací praxe předválečného Nejvyššího správního soudu: „Pozemek, který je v soukromém
vlastnictví, lze uznati za veřejnou cestu jen tehdy, jsou –li splněny dva předpoklady, a to jednak, že
pozemek  byl  věnováním  buďsi  výslovným  nebo  z konkludentních  činů  vlastníka  poznatelným
k obecnému  užívání  určen,  jednak,  že  toto  užívání  slouží  k trvalému  uspokojení  nutné  potřeby
komunikační.“ 

Z dokumentovaného  stavu  je  naprosto  zřejmé,  že  pozemková  parcela  č.  964  nespojuje  další
nemovitosti, s výjimkou nemovitosti Žadatele, jako dopravní cesta zajišťující pro konkrétní vlastníky
nemovitostí  nezbytnou komunikační  potřebu; nesplňuje základní  definiční znaky nutné pro obecné
užívání dle § 19 zákona o pozemních komunikacích. Žadatel, který historicky využíval pěšího přístupu
k budově čp. 37,  musí  z hlediska jím uplatněné námitky týkající  se obligačního práva na zajištění
dostatečného dopravního spojení svých nemovitostí s obecně užívanými pozemními komunikacemi,
respektovat skutečnost, že jeho nemovitosti jsou přímo sousedícími s obecně užívanými pozemními
komunikacemi na pozemkových parcelách č. 970 a 971/1 v k.ú. Chaloupky. 
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C. Posouzení skutkového stavu dle judikátu, publikovaného pod č. 3371/2016 Sb. NSS; Pozemní
komunikace:  veřejně přístupná účelová komunikace;  souhlas vlastníka;  nutná komunikační
potřeba; a publikovaného pod č. 3571/2017 Sb. NSS; Pozemní komunikace: veřejně přístupná
účelová komunikace; souhlas vlastníka; nutná komunikační potřeba. 

Č. 3371/2016 Sb. NSS: Souhlas  vlastníka  je  tím  znakem  veřejně  přístupné  účelové
komunikace dle § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, u něhož je třeba zhodnotit, zda cestu
užíval blíže neurčený okruh osob (tj. veřejnost). Znak nutné komunikační potřeby se naopak zkoumá
vždy ve vztahu ke konkrétním dotčeným nemovitostem, pro něž sporná cesta plní roli  komunikační
spojnice. Oba uvedené znaky musí být naplněny, aby bylo možno na soukromém pozemku deklarovat
veřejnou cestu, avšak zkoumat je třeba každý z nich zvlášť.

Podle odůvodnění a posouzení dotčené kasační stížnosti Nejvyšším správním soudem platí: vlastník
cesty připustil její užívání veřejností,  tedy neomezeným a z jeho pohledu neurčitým okruhem osob.
Proto obzvláště tam, kde jen malý počet osob užívá pravidelně určitou cestu z nutné komunikační 
potřeby, musí obvykle k těmto osobám přistoupit ještě uživatelé další, vlastníkem taktéž alespoň tiše
trpění.

Č. 3571/2017 Sb. NSS: Při  zjišťování  existence  veřejně  přístupné  účelové  komunikace  ve
smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, je nezbytné posoudit splnění
podmínky  nutnosti  komunikační  potřeby  i  v případě,  že  právní  předchůdce  vlastníka  komunikace
souhlasil s jejím veřejným užíváním.

C.1 SSÚ má z hlediska jím dokumentovaného stavu za  prokázanou skutečnost,  že  pozemková
parcela č. 964 nebyla a fakticky ani nemohla být dlouhodobě užívána jako dopravní cesta dle § 2 odst.
1 zákona o pozemních komunikacích v režimu obecného užívání. Je nepochybné, že původní užívaná
komunikační potřeba Žadatele byla prokázána pouze co do původního přístupu k jeho nemovitosti,
stavbě č.p. 37 z pozemku parc.č. 964, a to pouze pro pěší. Součástí domu č.p. 37 není garáž, jako
stavba řádně povolená, kterou lze užívat pouze na základě kolaudačního rozhodnutí či souhlasu, a
která musí splňovat  podmínky uvedené v § 47 vyhl.č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby. Příslušný stavební úřad tuto skutečnost správnímu orgánu nepotvrdil a SSÚ má opakující se
argumentaci právního zástupce Žadatele za nepravdivou a zejména účelově předkládanou, bez znalosti
zvláštní právní úpravy. 

C.2 Nad rámec skutečností uvedených v bodě C.1 má SSÚ  z dostatečně dokumentovaného stavu
za  prokázanou  skutečnost  splnění  podmínky  nezbytné  komunikační  potřeby  Žadatele  přímo
z pozemku parc.č. 970 v k.ú. Chaloupky,  který je veřejně přístupnou účelovou komunikací dle § 7
odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, či z pozemku parc.č. 971/1, který je silnicí ve vlastnictví
Středočeského  kraje.  Žádná  z námitek  Žadatele  ani  jím  v tomto  řízení  či  řízeních  předchozích
předkládaná argumentace není způsobilá prolomit řádně dokumentovaný stav, jenž je nutno v době
projednávaného řízení posuzovat dle aktuálně uplatňované soudní judikatury. Pokud Žadatel staví na
argumentaci, která byla dříve zčásti přípustnou, pak je v současné době takto vyžadovaný zásah do
vlastnických práv manželů Daňkových považován, bez doložení jejich souhlasu s obecným užíváním,
za ústavně nekonformní.
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Skutečnost,  že  právní  zástupce  Žadatele  opakovaně  prosazuje  soukromoprávní  zájem Žadatele  ve
veřejnoprávním řízení,  ač opakovaně nebyl  takový postup shledán důvodným, zakládá oprávněnou
námitku a výhradu k odbornosti a znalosti problematiky advokátem.  

Oprávněnost  závěrů činěných SSÚ k posouzení  právního a  skutkového stavu dle  výše  uvedených
právních vět Nejvyššího správního soudu opírá správní orgán rovněž o usnesení Nejvyššího správního
soudu, který rozhodl v rozšířeném senátu ve věci vedené pod č.j.: 5 As 140/2014-76 ze dne 2. 02.2017.

Jak vyplývá z odůvodnění rozsudku: Pokud tedy ÚS v nálezu sp. zn. II. ÚS 268/06 postavil vedle
sebe dvě kumulativní podmínky ústavní konformity existence veřejně přístupné účelové komunikace,
nelze podle NSS z nálezu dovodit, že druhou podmínku lze fakticky konzumovat splněním podmínky
první. Pak by ostatně bylo posouzení podmínky nutné komunikační potřeby irelevantní: buď by byla
splněna podmínka souhlasu, a tedy by bylo možné deklarovat veřejně přístupnou účelovou komunikaci
(bez  ohledu  na  naplnění  podmínky  komunikační  potřeby),  anebo  by  nebyla  splněna  podmínka
souhlasu, a nemohlo by se tak jednat o veřejně přístupnou účelovou komunikaci (opět bez ohledu na
naplnění podmínky komunikační potřeby). Tento závěr NSS potvrzuje i právní věta k nálezu sp. zn. II.
ÚS 268/06, která uzavírá, že jediný ústavně konformní výklad je ten, že s takovým omezením 

Vlastnického práva musí vlastník příslušného pozemku souhlasit.Vedle nezbytného souhlasu vlastníka
je  podmínkou veřejného užívání  soukromého pozemku též  existence nutné a ničím nenahraditelné
komunikační potřeby. Z dnešních hledisek posuzování legitimních omezení základních práv se totiž
jedná  o  nezbytnou  podmínku  proporcionality.  Takto  ostatně  interpretoval  ÚS  tento  nález  ve  své
navazující nálezové judikatuře, například v nálezu sp. zn. III. ÚS 2942/10, kde také dospěl k závěru, že
obecný soud v rámci ústavně konformní interpretace § 7 odst. 1 PozKom na základě důkazního řízení
musí  mít  za  prokázané,  že  vlastník  poskytl  –  výslovně  anebo konkludentně  –  souhlas  s  veřejným
užíváním účelové komunikace, a dále musí mít za prokázanou podmínku potřebnosti. 

Citované nálezy ÚS, na jejichž jednoznačné znění poukázal i rozšířený senát a jejichž precedenční síla
je  vyšší  než  usnesení,  NSS nutně  vedou k  závěru,  že  při  zkoumání  existence  veřejně  přístupné
účelové komunikace ve smyslu § 7 PozKom je nezbytné posoudit nutnost komunikační potřeby i v
případě, že byl dán souhlas vlastníka, resp. jeho právních předchůdců, s obecným užíváním cesty.
KS se splněním podmínky nutné komunikační potřeby v dané věci nezabýval, protože její zkoumání
považoval v souladu s rozsudkem NSS sp. zn. 2 As 44/2011 za nadbytečné. Tento právní názor však
nemůže ve světle výše citovaných nálezů ÚS obstát.

D. Vypořádání námitek Žadatele  

V řízení  deklaratorním je  správní  orgán  vázán  zásadou  formální  pravdy a  zásadou  koncentrační.
Protože zjišťování skutkového stavu a dokazování je spojováno se zásadou dispoziční, byl správní 
orgán vázán postupem odvislým od návrhů a  vyjádření  Žadatele.  Žadatel  sám,  ač byl  zastupován
advokátem,   nepředkládal v rámci nového projednání věci nové důkazy,  nečinil nad rámec úkonů
zajišťovaných SSÚ potřebná skutková zjištění k posouzení alternativní komunikace,  a zejména se nad
rámec velmi stručného vyjádření ze dne 3.09.2017 nijak ve lhůtě stanovené usnesením správního 
orgánu nevyjádřil  k  podkladům pro vydání  rozhodnutí.   Procesní  pochybení  na straně Žadatele  a
pominutí jemu zákonem udělených práv založila plné právo správního orgánu vyhodnotit  bez dalšího
právní a skutkový stav dle důkazního projednání věci, s odkazem na závaznou právní úpravu.  
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Závěr a důvodnost postupu SSÚ ve vztahu k výrokové části tohoto rozhodnutí    

SSÚ rozhodl po řádném projednání věci za postupu, který byl procesně dokladován a nebyl žádným z
účastníků napaden. Bylo pouze a jen mírou bdělosti každého účastníka řízení, nakolik uplatnil v řízení
své návrhy a nakolik dokázal argumentačně, v souladu se závaznou právní úpravou, předkládat důkazy
na obranu svých tvrzení.

Správní  orgán  má  správní  uvážení,  o  něž  opírá  toto  rozhodnutí,  za  činěná  v  souladu  s  akutální
judikaturou. Podle nálezu sp.zn.: II. ÚS 268/06 ze dne 9.1.2008 (N 2/48 SbNU9) je vlastnické právo
omezitelné v případě kolize s jiným základním právem nebo v případě nezbytného prosazení ústavně
aprobovaného  veřejného  práva  za  náhradu.  Existuje-li  v  zákoně  veřejnoprávní  institut  omezující
vlastnické právo, aniž by s tímto omezením spojoval poskytnutí náhrady,  je nezbytnou podmínkou
konformity souhlas vyjádřený vlastníkem. Tak je tomu v případě tzv. veřejně přístupných účelových
komunikací definovaných v ustanov. § 7 zákona o pozemních komunikacích, kdy je vlastnické právo
omezeno tím, že vlastník musí strpět obecné užívání pozemku jako komunikaci (§ 19 odst. 1 zákona o
pozemních  komunikacích)  a  umožnit  na  něj  veřejný  přístup.  V  tomto  smyslu  je  také  zapotřebí
uplatňovat  nezávisle  právo  veřejné  na  právu  soukromém  (viz  ustanov.  §  1  odst.  1,  věta  druhá,
Občanského zákoníku). 

SSÚ, s vědomím výše uvedeného ústavního nálezu a další závazné judikatury,  postupoval v otázce
dokazování  způsobem  jím  řádně  důkazně  dokladovaným  spisovou  dokumentací  a  uvedeným  v
odůvodnění tohoto rozhodnutí. Vycházel z judikaturou stanovené predikce, že na deklaratorní řízení
vrežimu ustanov. § 142 správního řádu a dokazování v rámci tohoto řízení se použije ustanov. § 141
odst. 4 správního řádu, které upravuje dokazování ve sporných řízeních. Důkazní břemeno je podle
zmiňovaného  ustanovení  zejména  na  účastnících  řízení.  SSÚ  pak  vycházel  zejména  z  důkazů
předložených účastníky řízení. 

Jak vyplývá z odůvodnění rozhodnutí v části A., současná úprava nezbytné cesty podle § 1029 a násl.,
s odkazem na pozemkovou služebnost cesty dle § 1276 či tomu předcházející služebnost stezky dle §
1274 cit. zákona, jsou svou povahou vyjímečnými  instituty sloužícími k omezení vlastnického práva
jednoho  vlastníka  v  soukromém  zájmu  vlastníka  jiného.  Z  důvodové  zprávy  zákonodárce  k
občanskému zákoníku vyplývá, že možnost žádat zřízení nezbytné cesty má být poskytnuta vlastníku
té nemovité věci, která postrádá dostatečné spojení s veřejnou cestou, tak aby svou nemovitost mohl
řádně užívat. Zákonodárce přitom uvádí, že daný postup nelze aplikovat v případech, kdy takovému
postupu brání veřejný zájem

V dotčeném správním řízení bylo důkazně prokázáno, že veřejný zájem je řádně odůvodněným ve
vztahu k obecnému užívání veřejně přístupné účelové komunikace dle § 7 odst. 1 zákona o pozemních
komunikacích,  která  je  dopravně  liniovou stavbou na  pozemku  parc.č.  970 v  k.ú.  Chaloupky,  ve
vlastnictví  dotčené  obce,   a  zároveň  ve  vztahu  k  pozemkové  parcele  č.  971/1,  jež  je  silnicí  ve
vlastnictví  Středočeského  kraje;  tyto  obecně  užívané  kategorie  pozemních  komunikací  jsou
alternativními  pozemními  komunikacemi  pro  zajištění  dopravního  přístupu  a  řádné  užívání
nemovitostí ve vlastnictví Žadatele, jak jsou uvedeny na listu vlastnictví č. 90 dle výpisu Katastrálního
úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun, pro obec a katastrální území Chaloupky. 

S  odkazem  na  výše  uvedené  skutečnosti  rozhodl  v  záhlaví  označený  silniční  správní  úřad
způsobem uvedeným ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 

P o u č e n í :
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Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho
oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Odboru dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5,
a to podáním učiněným u Obecního úřadu Chaloupky, Chaloupky 117, 267 62 Komárov. 

Toto rozhodnutí se vyvěšuje v souladu s postupem podle § 25 odst. 1 správního řádu na úřední desce
Obecního úřadu Chaloupky. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje ve smyslu ustanov. §
25 odst. 2 správního řádu za doručenou.

Den vyvěšení:  19.9. 2017 Den sejmutí: 3.10. 2017

Oprávněná úřední osoba

František Charvát
starosta obce

Obdrží datovou schránkou:
- JUDr. Lubomír Műller, advokát, Symfonická 1496/9, Praha 5,

- Mgr. Renata Wachtlová, advokátka, Pražská 346, 268 08 Hořovice.

Obdrží krátkou cestou:   
- Obec Chaloupky, Chaloupky 117, 267 62 Komárov.
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