
Obecní úřad Chaloupky 
Chaloupky  117
267 62 Komárov

Chaloupky:                          10.7.2017
Číslo jednací:                      021/2017
Spisová značka:                  DR 1/2017
Pověřená úřední osoba:    František Charvát

OZNÁMENÍ NOVÉHO PROJEDNÁNÍ VĚCI

NAŘÍZENÍ
ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ SPOJENÉHO S MÍSTNÍM ŠETŘENÍM

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“), 

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. Bez toho, že nadřízený orgán 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,  vrátil  bez  dalšího  prvoinstančnímu  orgánu  spolu  s  označeným  úkonem  spis  ve  věci
k novému projednání.

Prvoinstanční  orgán,  vázán  dle  §  78  odst.  5  s.ř.s.   výše  označeným rozsudkem Krajského soudu
v Praze,   

o z n a m u j e   nové projednání věci  o návrhu pí. Hany Štorkové, nar. 1.9. 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 

a spolu s tímto úkonem  n a ř i z u j e   podle § 49 odst. 1 správního řádu 

osobní  jednání  spojené  s  místním  šetřením za  účelem  oveření  skutečností  významných  pro
objasnění stavu věci v nalézacím řízení,

na 31. července 2017 v 10,00 hod, se stanovením začátku jednání všech zúčastněných osob na
místě samém, tj. pozemku parc.č. 964 v k.ú. Chaloupky.  



Účastníci řízení, jak jsou dále uvedeni:

-  Obecní úřad Chaloupky,Chaloupky 117, 267 62 Komárov

-  Olga Daňková,Neřežín 16, nar. 23.10. 1961,267 62  Komárov

-  Josef Daněk,Neřežín 16,nar. 6.6. 1957, 267 62 Komárov

-  Mgr.Renata Wachtlová,Pražská 904, 268 01 Hořovice

či  jejich  zmocněnci  dle  §  33  správního  řádu,  mohou  označit  důkazy  na  podporu  svých  tvrzení,
zejména doplnit  vůči  označenému silničnímu správnímu úřadu listiny či  jiné podklady pro vydání
rozhodnutí, pokud mají za to, že mají vliv na vydání nového rozhodnutí. 

   Silniční správní úřad (dále jen „Správní orgán“), vědom si vzniklého prodlení a tím zásahu do
oprávněných zájmů účastníků řízení, zároveň však také výjimečné obtížnosti či neobvyklosti otázek,
s nimiž  je  řízení  dlouhodobě  spojeno,  opírá  zdůvodnění  takového  prodlení  jednak  o  jím
předpokládanou  zákonnou  změnu  příslušnosti  správního  orgánu  či  možnou  aplikaci  atrakce  nebo
delegace na jiný správní orgán usnesením nadřízeného orgánu, k níž nedošlo.

Správní  orgán  je  v novém projednání  věci  (pozn.:  nejedná  se  o  postup  dle  §  65  správního  řádu)
procesně vázán zásadou legality stejně jako dalšími zásadami, uvedenými v hlavě druhé části první
správního řádu;  skutkový a právní stav bude posuzován v době vedeného správního řízení (viz § 75
odst.  1  s.ř.s.)  za  aplikace  závazných  judikovaných  stanovisek  Nejvyššího  správního  soudu
k problematice účelových komunikací. 

Z hlediska procesního postupu bude v deklaratorním řízení aplikována zásada koncentrace řízení a
formální pravdy, tzn., že je na žadateli, aby dostatečným a kvalifikovaným způsobem osvědčil svoji
žádost na vydání deklaratorního rozhodnutí tak, jak požaduje. 

Správní orgán bude z hlediska závazné právní úpravy a právních vět, jež jsou k dané problematice
publikovány Nejvyšším správním soudem a takto jsou závazně respektovány správními soudy a jsou
rovněž závaznými pro postupy správních orgánů, aplikovat následující judikovaná stanoviska, či s tím
uvedená a související stanoviska správních soudů:  

 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).
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
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takové cesty proto musí být řešena nikoli prostřednictvím institutů veřejného práva (deklarace veřejně
přístupné účelové komunikace), ale práva soukromého.

K těmto judikovaným závěrům NSS uvádí: Obecné užívání lze podřadit pod pojem „veřejné užívání“,
právní teorií definovaný jako „užívání všeobecně přístupných materiálních statků, které odpovídají
jejich účelovému určení, předem neomezeným okruhem uživatelů“. K tomu odkaz na nález sp.zn.: II.
ÚS 268/06:  vlastnické právo je omezitelné v případě kolize jiným základním právem nebo v případě
nezbytného prosazení ústavně aprobovaného veřejného zájmu za náhradu. Pokud některá z podmínek
nuceného omezení vlastnického práva absentuje, jedná se o neústavní porušení vlastnického práva.

 č.  3083/2014  Sb.  NSS;  Pozemní  komunikace:  určení  existence  veřejně  přístupné  účelové
komunikace; definiční znaky.

Existence  prvého  z definičních  znaků  účelové  komunikace  ve  smyslu  §  7  zákona  o  pozemních
komunikacích,  tedy  zřetelnost  cesty  v terénu,  musí  být  vždy  posuzována  individuálně.  Nutným
předpokladem zřetelnosti cesty v terénu nemusí být existence vyjetých kolejí či vyšlapané stezky. Je
nutno  zohlednit  rovněž  vlastnosti  posuzovaného  pozemku,  např.  jeho  tvar  či  polohu,  ve  vztahu
k sousedním pozemkům.  V daném  případě  charakter  pozemků  splňujících  funkci  obecně  užívané
pozemní komunikace podle zvláštního zákona.

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. Zde 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.“ 

 č. 3371/2016 Sb. NSS; Pozemní komunikace: veřejně přístupná účelová komunikace; souhlas
vlastníka; nutná komunikační potřeba.

Dle této právní věty je souhlas vlastníka 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, že 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.
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 Stanovisko Nejvyššího  správního soudu,  uvedené v rozsudku ze dne 9.01.2013,  č.j.:  8  As
19/2012-48. 

Aby mohlo  dojít  k deklaraci  veřejně přístupné účelové komunikace,  musí  být  na  základě analýzy
jednotlivých  komunikačních  možností  v daném  území  doložena  existence  nezbytné  komunikační
potřeby.  Tato nezbytnost nastává tehdy,  pokud se v dané lokalitě nenachází alternativa k předmětné
komunikaci,  o  níž  by  bylo  možné  vzhledem  ke  konkrétním  podmínkám  v území  ještě  rozumně
uvažovat. Vhodnými alternativami přitom mohou být i ty, které představují zhoršení komunikačních
možností např. co do vzdálenosti přístupu. K posuzování kvality alternativních komunikací se vyjádřil
Nejvyšší správní soud kromě jiných v rozsudku ze dne 16.5.2011, č.j.: 2 As 44/2011-99, či ze dne
16.32010,  č.j.:  5  As  3/2009-76,  tak  že  pokud  existuje  jiná  srovnatelná  alternativa  pro  zajištění
plnohodnotného komunikačního spojení, která by současně šetrněji zasahovala do oprávněných zájmů
vlastníka  sporné  cesty,  bylo  by  jí  třeba  dát  na  základě  principu  proporcionality  přednost.
Předpokladem  takového  závěru  musí  být  zejména  zjištění,  zda  je  případná  alternativní  veřejně
přístupná účelová komunikace udržovaná, průjezdná i při špatném počasí a v zimním období, vhodná
pro nezbytný obslužný provoz vozidly.

 Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 11.09.2015, č.j.: 46 A 21/2013-201.

Označeným rozsudkem bylo  zrušeno rozhodnutí  Odboru  dopravy Krajského úřadu Středočeského
kraje, v němž se dotčený správní soud zabýval posuzováním zákonných znaků účelové komunikace,
kromě  jiných  i  z hlediska  nové  právní  úpravy.  Podle  vyjádření  soudu  je  mylným  uvážení  tohoto
správního orgánu, který považuje za prokazatelnou existenci veřejně přístupné účelové komunikace, u
níž  může  být  prokázána  existence  nezbytné  komunikační  potřeby,  ne  však  souhlas  s obecným
užíváním. Podle názoru soudu musí být z hlediska ústavně konformního omezení vlastnického práva u
každé veřejně přístupné účelové komunikace splněny současně všechny znaky.  Vedle obecných znaků
uvedených v § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích musí být prokázán též souhlas a společně
s ním i  nezbytná komunikační  potřeba odnepaměti  (pozn.:  posuzuje se současně stav přetrvalý do
současné  doby).  Podle  soudu  platí:  „Aspekt  nezbytné  komunikační  potřeby  není  alternativou
k situacím,  v nichž  nebyl  zjištěn  souhlas  vlastníka,  či  nebyla  prokázána  existence  komunikace
odnepaměti.  Naopak, existenci  nezbytné komunikační  potřeby je třeba zkoumat vždy, když vlastník
obecné užívání zkoumané pozemní komunikace zpochybňuje – typicky v případech, kdy byl souhlas
vlastníka s užíváním udělen konkludentně nebo jeho právním předchůdcem.“ .  Dotčený správní soud
výslovně uvádí, že rozsudky Nejvyššího správního soudu, např. ze dne 16.5.2011, č.j.: 2 As 44/2011-
99, jsou již považovány za překonanou judikaturu, a to s odkazem na rozsudek Nejvyššího správního
soudu ze dne 17.1.2014, č.j.: 5 As 140/2012-22. Nově soudní praxe stabilně vychází ze závěru, že
souhlas vlastníka i nezbytná komunikační potřeba musí být dány společně.

Skutečnosti zjištěné, zadokumentované a projednané v rámci vedeného správního řízení budou
podkladem pro vydání rozhodnutí ve věci žadatelem podaného návrhu. 
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Toto nařízení 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:   11.7. 2017 Den sejmutí: 26.7. 2017

František Charvát  starosta 

Oprávněná úřední osoba

Doručuje se

OÚ Chaloupky , Chaloupky 117,  267 62 Komárov

JUDr. Lubomír Müller,Symfonická 1496/9, 158 00 Praha 5

Mgr.Renata Wachtlová,Pražská 904,268 01 Hořovice
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