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R O Z H O D N U T Í  
Veřejná vyhláška 

 

Krajský úřad  Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný orgán podle 

§ 40 odst. 3 písm. e) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen “zákon o pozemních komunikacích”), a §§ 10, 11 a 178 odst. 1 zákona č. 

500/2004  Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád”),   

r o z h o d l  podle § 90 odst 5 správního řádu, o odvolání, podanému účastníkem: Hana 

Štorková, nar. 1.09.1949, bytem Máchova 788, 266 01 Beroun, prav.zast. JUDr. Lubomírem 

Müllerem, advokátem se sídlem Symfonická 1496/9, 150 00 Praha 5 (dále jen “Odvolatel”); 

ev. pod č.j.: 608/17 dne 4.10.2017;  

proti rozhodnutí Obecního úřadu Chaloupky ze dne 19.09.2017, č.j.: 059/2017, sp.zn.: DR 

1/2017, kterým silniční správní úřad rozhodl po projednání v řízení zahájeném na základě 

žádosti Odvolatele  rozhodnout ve věci určení charakteru účelové komunikace dle § 7 zákona 

o pozemních komunikacích na pozemku parc.č. 964 v k.ú. Chaloupky, takto: 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,  

t a k t o : 

Odvolání proti rozhodnutí Obecního úřadu Chaloupky ze dne 9.09.2017, č.j.: 059/2017, 

sp.zn.: DR 1/2017,   s e   z a m í t á  a napadené prvoinstanční rozhodnutí    

s e   p o t v r z u j e . 
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Další přímí účastníci 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 62 Komárov. 

Josef Daněk, nar. 6.06.1957, bytem Neřežín č.p. 16, 267 62 Komárov, 

oba prav.zast. Mgr. Renatou Wachtlovou, advokátkou, se sídlem Hořovice, Pražská 

346, PSČ 268 08. 

 

O d ů v o d n ě n í : 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy (dále jen “Odvolací orgán”), vázán postupem 

dle § 89 odst. 2 správního řádu, přezkoumal soulad prvoinstančního rozhodnutí a řízení, které 

vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy a závaznými soudními stanovisky, 

rozhodnými v době projednání věci před správními orgány (viz § 75 odst. 1 s.ř.s.). Správnost 

napadeného rozhodnutí přezkoumal v rozsahu námitek uvedených v odvolání Odvolatele a 

zároveň s přihlédnutím k možnému veřejnému zájmu, jež se přímo dotýká rozsahu a funkčnosti 

dopravní infrastruktury v dotčeném území obce Chaloupky.  

Z přezkoumaných úkonů, činěných a dokladovaných prvoinstančním orgánem 

spisovou dokumentací, nebyla Odvolacím orgánem shledána procesní pochybení, o něž se   

především Odvolatel argumentačně opíral v předchozích řízeních ve věci samé. 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 řádně doručovány právním zástupcům 

přímých účastníků cestou datové zprávy a zároveň byly vyvěšeny na úřední desce Obecního 

úřadu Chaloupky (viz důkaz spisovou dokumentací). Prvoinstanční orgán zároveň s oznámením 

nového projednání věci přiměřeně poučil účastníky dle § 4 odst. 2 správního řádu o jejich 

právech a povinnostech a ve smyslu základních zásad činnosti správních orgánů odkázal na 

judikované právní věty a závazná stanoviska soudů k problematice správních řízení ve věci 

určení charakteru účelové komunikace dle § 7 zákona o pozemních komunikacích, resp. veřejně 

přístupné účelové komunikace dle § 7 odst. 1 zákona. Pokud Odvolatel svou původní žádostí  

ze dne 11.03.2008 požádal o určení právního vztahu, pak prvoinstanční orgán řádně posoudil 

dle § 37 odst. 1 správního řádu podání podle svého skutečného obsahu, s povinností rozhodnout 

o právním vztahu ve věci určení charakteru účelové komunikace (viz závazná judikatura:), a 

nebyl jakkoli vázán Odvolatelem uvedeným nesprávným a sugestivním vyjádřením “tak, že 

pozemek č. 964 o výměře 378 m2 v katastrálním území Chaloupky, obec Chaloupky, okres 

Beroun, je účelovou komunikací, neboť umožňuje přístup do domu č.p. 37 tamtéž”. 
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Zápisem prvoinstančního orgánu z místního šetření, konaného dne 31.07.2017, jehož 

se na základě iniciativy Odvolatele zúčastnili rovněž zaměstnanci Kanceláře veřejného 

ochránce práv, Mgr. Jana Holčáková a Mgr. Milan Kocourek, byla protokolována vyjádření 

přítomných účastníků řízení a jejich právních zástupců, včetně pracovníků Kanceláře VOP.  

Prvoinstanční orgán vyhověl návrhům Odvolatele, jak byly uvedeny v protokolovaném ústním 

projednání věci dne  31.07.2017, a předvolal dle § 59 správního řádu Odvolatelem navržené 

osoby k podání svědecké výpovědi (viz spisová dokumentace). Dokumentované výpovědi 

svědků byly vyhodnoceny prvoinstančním orgánem z hlediska jejich osobního vztahu k 

Odvolateli a k projednávané věci, ale rovněž s přihlédnutím ke způsobu reprodukce skutečností, 

o nichž bylo vypovídáno a k chování při výslechu.   

Pro účely řízení byl pořízen zvukový záznam výslechu svědků, který je nedílnou součástí 

spisové dokumentace (viz § 18 odst. 1 správního řádu).    

Odvolací orgán spatřuje za rozhodná procesní pochybení Odvolatele, pokud do průběhu 

řízení zasahovala pí. Hana Štorková, aniž byla poučena zastupujícím advokátem ke způsobu a 

rozsahu jednání Odvolatele dle § 34 odst. 1 a 3 správního řádu. Procesní výhrady byly řádně 

uplatněny k účasti pí. Hany Štorkové při výslechu konkrétních svědků, jak je dokumentováno 

spisovou dokumentací prvoinstančního orgánu.   

Na posouzení právního a skutkového stavu, jak je tento uveden v části A. až  C.  odůvodnění 

prvoinstančního rozhodnutí, byly prvoinstančním orgánem konkrétně aplikovány důkazně 

projednávané skutečnosti dle uváděných judikovaných právních vět a stanovisek Nejvyššího 

správního soudu (viz spisová dokumentace). Samotná spisová dokumentace prvoinstančního 

orgánu obsahuje nad rámec již uvedených protokolovaných výpovědí svědků obšírnou 

fotodokumentaci skutečného stavu či veřejné listiny ozřejmující soukromoprávní charakter 

užívání nemovitostí účastníků řízení, kteří jsou právními nástupci osoby, jež dotčené 

nemovitosti užívala jako jeden obytný a hospodářsky využitelný celek.  

Vypořádání námitek Odvolatele 

K podání Odvolatele ze dne 2.10.2017, jak je ev. dne 4.10.2017 pod č.j.: dne 608/17, a v něm 

uvedeným námitkám, uvádí Odvolací orgán  za postupu dle § 89 odst. 2 správního řádu  k 

důvodům odvolání:   

Ad čl. I.: Nad rámec odůvodnění tohoto rozhodnutí, jak je uvedeno na str. 2, namítá  

Odvolací orgán účelovou  argumentaci Odvolatele, který se dostatečně odborně nevypořádal s 

rozdílným charakterem účelové komunikace, a to uvedeným v § 7 zákona o pozemních 

komunikacích, rozdílně definovaným v odst. 1 a 2. V dalším Odvolací orgán plně akcentuje 
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vyjádření přímého účastníka řízení dle § 44b zákona o pozemních komunikacích, obce 

Chaloupky, jak je uvedeno k výzvě Obecního úřadu ze dne 14.10.2017, k č.j.: 068/2017, sp.zn.: 

DR1/2017, a to ev. dne 16.1.2017 pod č.j.: 622/17.  

Ad čl. II. až IV.: Odvolatel se nedokázal ve svém odvolání odborně vypořádat se 

skutečností, že právní větou se nazývá ta část soudního rozhodnutí, v níž orgán veřejné moci, 

který rozhodnutí vydal, shrnuje právní úvahy, které jej k danému rozhodnutí vedly.  Právní věta 

nebo její část je nejdůležitější částí judikátu, neboť právě a jedině ji lze použít jako precedens.  

Ve sbírkách rozhodnutí se proto právní věta nebo její nejdůležitější části opakují zvlášť na 

začátku publikovaného textu a zpravidla se i graficky odlišují. Prvoinstanční orgán dostatečně 

pregnantně v odůvodnění svého rozhodnutí označil právní věty či jejich části, kterými se při 

rozhodování řídil. Odvolací orgán má z hlediska aktuálně judikovaných právních vět za 

rozhodnou větu, publikovanou pod 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.  

Současná judikatura výslovně uvádí, že vedle nezbytného souhlasu vlastníka je podmínkou 

veřejného užívání soukromého pozemku též existence nutné a ničím nenahraditelné 

komunikační potřeby, neboť z dnešních hledisek posuzování legitimních omezení základních 

práv se totiž jedná o nezbytnou podmínku proporcionality. Odvolací orgán, s odkazem na 

odůvodnění výše uvedeného rozsudku Nejvyššího správního soudu, příkladmo odkazuje na 

nálezovou judikaturu Ústavního soudu (viz nález sp. zn. III. ÚS 2942/10).  

 

Ad čl. V.: Odvolací orgán se ztotožňuje s vyjádřením obce Chaloupky, neboť Odvolatel 

bez přihlédnutí k závazné veřejnoprávní úpravě zákona o pozemních komunikací a soudní 

judikatuře, která upravuje problematiku deklaratorních řízení ve věci určení charakteru účelové 

komunikace, přiznává soukromoprávní zájem na užívání pozemku parc.č. 964 v k.ú. 

Chaloupky. Nelogickým se jeví zejména argumentace Odvolatele, že vzdálenost mezi stavbami 

č.p. 16 a č.p. 37 (pozn.: šíře 0,66m) je nerozhodná, protože „Za tento průjezd žadatelka vjíždět 

nepotřebuje“. Z hlediska jazykového výkladu se jeví dostatečným vyjádření, že dotčená šíře 

není vhodným průchodem, natož průjezdem.  

Ad čl. VI. : Odvolací orgán v této části odkazuje na právně určitou argumentaci obce 

Chaloupky, neboť absence zákonných technických požadavků, stanovených prováděcími 

předpisy ke stavebnímu zákonu, vylučuje jakoukoliv v řízení uváděnou argumentaci 

Odvolatele. Námitka, týkající se stavební dokumentace domu postaveného v r. 1909 či 
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následných změn realizovaných v průběhu užívání stavby právním předchůdcem Odvolatele či 

Odvolatelem samotným, mohla směřovat k postupům upraveným v § 126 zákona č. 183/2006 

Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, doložena však nebyla. Skutečnost, že 

Odvolatel v minulosti používal pozemek parc.č. 964 k parkování svého vozidla, zpochybněna 

nebyla, touto argumentací však rozhodně nebylo prokázáno obecné užívání dotčeného pozemku 

ve smyslu § 19 zákona o pozemních komunikacích. 

Ad čl. VII.: Argumentace Odvolatele k zajištění nezbytné komunikační potřeby k jeho 

nemovitostem je v dané části odvolání poněkud svébytným tvrzením, jež nemůže být 

považováno za důkazně prokazatelným. Nejvyšší správní soud se v řadě svých rozsudků 

zabýval otázkou tzv. alternativních cest a zajištěním řádného dopravního spojení nemovitostí 

s obecně užívanými pozemními komunikacemi, u kterých není pochyb o jejich zákonném 

obecném užívání, jsou řádně spravované, udržované a zajišťující provoz motorových vozidel i 

v zimě. Argumentace Odvolatele neodpovídá ani jeho obligačnímu právu nezbytné cesty, tj. 

Ústavou zajištěnému právu na dostatečné dopravní spojení jeho nemovitostí s veřejnou cestou, 

neboť ty jsou přímo sousedícími s pozemkem parc.č. 970 v k.ú. Chaloupky, který je veřejně 

přístupnou účelovou komunikací dle § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, či 

s pozemkem parc.č. 971/1, který je silnicí ve vlastnictví Středočeského kraje.   

 

Závěr Odvolacího orgánu ve vztahu k výrokové části vydaného rozhodnutí  

Odvolací orgán, vědom si posuzování právního a skutkového stavu věci v době 

vedeného správního řízení před prvoinstančním orgánem, ke kterému je zapotřebí přihlížet 

v rozsahu a za podmínek uváděných závaznou soudní judikaturou, zhodnotil procesní postupy 

a způsob projednání důkazů před prvoinstančním orgánem, a to zejména dle právní věty, 

publikované pod č. 3571/2017 Sb. NSS; Pozemní komunikace: veřejně přístupná účelová 

komunikace; souhlas vlastníka; nutná komunikační potřeba.  Z pohledu řádně projednaných 

důkazů v řízení před prvoinstančním orgánem má Odvolací orgán za to, že právní předchůdce 

Odvolatele a zároveň manželů Daňkových nezaložil obecné užívání pozemku parc.č. 964 v k.ú. 

Chaloupky, a dotčení účastníci řízení vstoupili do práv svého právního předchůdce v rozsahu 

řádně v příslušném katastru nemovitostí zapsaných věcných práv bez toho, že pozemek parc.č. 

964 v k.ú. Chaloupky byl někdy v minulosti zatížen omezujícím veřejnoprávním obecným 

užíváním dle § 19 zákona o pozemních komunikacích; tento stav nebyl nově založen a nemohl 

být deklarován.  
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Z hlediska závazné procesní úpravy a povinnosti správního orgánu vést řízení v souladu 

se zásadou koncentrační a formální pravdy, tj. zásadami, jimiž se deklaratorní řízení řídí, 

nevyužil Odvolatel v plném rozsahu svých procesních práv a zejména možnosti předkládat 

namísto účelových tvrzení skutečnosti, jež mohly být jako důkaz řádně správním orgánem 

projednány.  

 Z důvodů uvedených v odůvodnění tohoto rozhodnutí rozhodl odvolací orgán 

způsobem uvedeným ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 

 

P o u č e n í  

Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se nelze dále odvolat (ustanov. § 91 odst. 1 správního řádu).

            

 

 (otisk úředního razítka) 

 

Bc. Jaroslav Malý  

vedoucí oddělení dopravně správních 

agend Odboru dopravy  

 

Toto rozhodnutí se vyvěšuje v souladu s úpravou dle § 25 odst. 2 správního řádu na 

úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje a úřední desce Obecního úřadu 

Chaloupky. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou. 

 

 

 

Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 

 

 

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

Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující 

pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty.  

 

Písemnost se zveřejňuje též způsobem umožňujícím dálkový přístup 
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Obdrží datovou schránkou: 

 Obec Chaloupky. 

 Mgr. Renata Wachtlová, advokátka 

 JUDr. Lubomír Müller, advokát 
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