
 

Ministerstvo dopravy ID datové schránky: n75aau3  

nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 e-mail: posta@mdcr.cz 1 

IČ: 660 03 008 tel. +420 225 131 111  

 

    
 

*MDCRX00ZSEF9* 

 

 

 
   Č. j.:/Sp. zn.:/Typ 
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ROZHODNUTÍ  
Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací (dále jen „ministerstvo“), jako věcně 

příslušný odvolací orgán podle § 89 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 40 odst. 2 písm. e) zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních 
komunikacích“), přezkoumalo na základě odvolání Hany Štorkové, nar. 1. 9. 1949, Máchova 788, 
266 01 Beroun, ze dne 29. 10. 2020, rozhodnutí Odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského 
kraje č. j. 140183/2020/KUSK-DOP/Mal ze dne 19. 10. 2020, kterým byl opraven výrok rozhodnutí 
Odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje č. j. 056527/2020/KUSK-DOP/Mal  

ze dne 15. 6. 2020. Ministerstvo rozhodlo podle § 90 odst. 1 písm. c) správního řádu takto: 

Celý výrok rozhodnutí Odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje  
č. j. 140183/2020/KUSK-DOP/Mal ze dne 19. 10. 2020 se nahrazuje tímto textem: 
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, 
a podle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále  
jen „správní řád“), rozhodl podle § 70 o opravě zřejmé nesprávnosti výroku rozhodnutí Odboru 
dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje č. j. 056527/2020/KUSK-DOP/Mal ze dne 15. 6. 
2020  

takto: 

Text na str. 2 rozhodnutí Odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje  
č. j. 056527/2020/KUSK-DOP/Mal ze dne 15. 6. 2020, který zní „Odvolání proti rozhodnutí 
Obecního úřadu Chaloupky ze dne 9. 9. 2017, č. j. 059/2017, sp. zn. DR 1/2017, se zrušuje a věc 
se vrací k novému projednání a vydání rozhodnutí.“   

se nahrazuje 

textem „Rozhodnutí Obecního úřadu Chaloupky ze dne 9. 9. 2017, č. j. 059/2017,  
sp. zn. DR 1/2017, se zrušuje a věc se vrací k novému projednání a vydání rozhodnutí.“   

V ostatních částech zůstává rozhodnutí Odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského 
kraje č. j. 056527/2020/KUSK-DOP/Mal ze dne 15. 6. 2020 nezměněno. 

Odůvodnění 
Dne 26. 5. 2020 vydal Krajský soud v Praze rozsudek č. j. 54 A 6/2018-70, kterým zrušil 

rozhodnutí Odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje (dále jen „krajský úřad“)  
č. j. 130778/2017/KUSK-DOP/Ma ze dne 13. 11. 2017, kterým bylo v odvolacím řízení potvrzeno 
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rozhodnutí Obecního úřadu Chaloupky č. j. 059/2017, sp. zn. DR 1/2017, ze dne 9. 9. 2017 a věc 
vrátil krajskému úřadu k dalšímu řízení.  

Krajský úřad provedl opakované odvolací řízení a vydal rozhodnutí  
č. j. 056527/2020/KUSK-DOP/Mal ze dne 15. 6. 2020, ve kterém uvedl, že „Odvolání  
proti rozhodnutí Obecního úřadu Chaloupky ze dne 9. 9. 2017, č. j. 059/2017, sp. zn. DR 1/2017, 
se zrušuje a věc se vrací k novému projednání a vydání rozhodnutí.“ 

Dne 5. 10. 2020 obdržel krajský úřad podání Hany Štorkové, nar. 1. 9. 1949, Máchova 788, 
266 01 Beroun, kterou v řízení zastupuje JUDr. Lubomír Müller, advokát, Symfonická 1496/9,  
158 00 Praha 5 (dále jen „účastník řízení“). Obsahem podání je upozornění na písařskou chybu 
rozhodnutí č. j. 056527/2020/KUSK-DOP/Mal ze dne 15. 6. 2020, neboť nelze zrušit odvolání proti 
rozhodnutí, nýbrž pouze rozhodnutí samotné. Účastník řízení navrhuje, aby krajský úřad v tomto 
smyslu vydal opravné rozhodnutí.  

Krajský úřad vydal rozhodnutí č. j. 140183/2020/KUSK-DOP/Mal ze dne 19. 10. 2020 (dále 
jen „opravné rozhodnutí“), v jehož výroku popisuje průběh dosavadního řízení. Opravu rozhodnutí 
č. j. 056527/2020/KUSK-DOP/Mal ze dne 15. 6. 2020 pak provedl tak, že část výroku tohoto 
rozhodnutí, znějící „Odvolání proti rozhodnutí Obecního úřadu Chaloupky ze dne 9. 9. 2017,  
č. j. 059/2017, sp. zn. DR 1/2017, se zrušuje a věc se vrací k novému projednání a vydání 
rozhodnutí.“ nahradil textem „Rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 26.05.2020,  

č. j. 54 A 6/2018-70, se ruší rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy,     
ze dne 13.11.2017, č. j. 130778/2017-KUSK-DOP/Mal, a věc se vrací v souladu s úpravou dle § 78 
odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů, věcně 
příslušnému prvoinstančnímu orgánu k novému projednání a vydání rozhodnutí.“ 

Dne 29. 10. 2020 podal do opravného rozhodnutí krajského úřadu odvolání účastník řízení.  
Dne 20. 11. 2020 doručil krajský úřad ministerstvu spis k provedení odvolacího řízení. 

Předložený spis nebyl úplný, neboť neobsahoval odvolání účastníka řízení a doklady o doručení 
opravného rozhodnutí. Krajský úřad byl opakovaně vyzván k doplnění spisu. Spis byl doplněn  
dne 1. 2. 2021. 

Předmětem tohoto odvolacího řízení je rozhodnutí, kterým bylo opraveno rozhodnutí 
krajského úřadu. Podle § 70 správního řádu je možné realizovat opravu zřejmých nesprávností 
v písemném vyhotovení rozhodnutí, a to prostřednictvím rozhodnutí, týká-li se oprava výroku 
opravovaného rozhodnutí. Za zřejmou nesprávnost rozhodnutí lze považovat chyby v psaní, 
překlepy či zjevné omyly ohledně údajů, které jsou však dostatečně podloženy zjištěními, 
prokazujícími jejich správné znění.  

Je naprosto zřejmé, že krajský úřad vydal rozhodnutí č. j. 056527/2020/KUSK-DOP/Mal       
ze dne 15. 6. 2020 v odvolacím řízení dle § 90 odst. 1 písm. a) správního řádu. V písemném 
vyhotovení tohoto rozhodnutí krajský úřad uvedl: „Odvolání proti rozhodnutí Obecního úřadu 
Chaloupky ze dne 9. 9. 2017, č. j. 059/2017, sp. zn. DR 1/2017, se zrušuje a věc se vrací 
k novému projednání a vydání rozhodnutí.“  Je zcela jasné, že v odvolacím řízení může být rušeno 
pouze rozhodnutí a nikoliv úkon účastníka řízení, kterým je podání odvolání. Rozhodnutí Obecního 
úřadu je řádně identifikováno, a proto ministerstvo nepochybuje o tom, že právě rozhodnutí 
Obecního úřadu Chaloupky ze dne 9. 9. 2017, č. j. 059/2017, sp. zn. DR 1/2017, mělo být  
v odvolacím řízení krajským úřadem zrušeno a věc vrácena k novému projednání. 

Namísto jednoduché opravy rozhodnutí č. j. 056527/2020/KUSK-DOP/Mal ze dne 15. 6. 
2020 vydal krajský úřad opravné rozhodnutí, kterým zcela pozměnil výrokovou část tohoto 
rozhodnutí. Zcela nepatřičně, v rozporu s § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu, krajský úřad 
konstatoval, že „Rozsudkem Krajského soudu v Praze  ze dne 26.05.2020, č. j. 54 A 6/2018-70,   

se ruší rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy, ze dne 13.11.2017,       

č. j. 130778/2017-KUSK-DOP/Mal, a věc se vrací v souladu s úpravou dle § 78 odst. 4 zákona      
č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů, věcně příslušnému 
prvoinstančnímu orgánu k novému projednání a vydání rozhodnutí.“ 

 K tomu ministerstvo uvádí, že uvedený rozsudek zrušil rozhodnutí krajského úřadu  
č. j. 130778/2017/KUSK-DOP/Ma ze dne 13. 11. 2017 a úkolem krajského úřadu bylo zopakovat 




