
mĚsrsxÝ úŘno noŘovlcE
odbor technický a dopravní

vaše č.j.:

ze dne:
naše č,j.: MUHO/ 9OO /2023
vyřizuje: M. Jelínek
tel.: 311 545 367
e-mail: doprstav2@mesto-
horovice.cz

Datum: 6.L.2O23

UsNEsENí

Městský úřad Hořovice odbor technický a dopravní jako příslušný silniční správní úřad podle §
40 odst, 4 písm. a, zákona číslo 13/1997 Sb,, o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisŮ (dále jen zákon ,,zákon o pozemních komunikacích"), a příslušný správní orgán podle §
10 a 11zákona č.5O0|2OO4 Sb., správního řádu, ve zněnípozdějších předpisů (dále jen ,,správní
řád"),

oznamuje

na základě rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 13, října 2022 č,j.59 
^ 

L3l2O21, - 39 jímž
bylo zruŠeno rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru dopravy, ze dne 9.
dubna 2O2L, Č.j. OL2724 l2OZI / KUSK-DOP/MaI a rozhodnutí Městského úřadu Hořovice ze
dne 6. listopadu 2O2O, č.j,: MUHO/22L36|2O2O a věc byla vrácena k novému projednání,
Nové projednání věci v řízení o určení právního vztahu existence veřejně přístupné účelové
komunikace na pozemcích parc. č. 964 v k,ú, Chaloupky

a zároveň sta n oví podle § 39 odst. 1správního řádu lhůtu 10 dnů od doručení tohoto
usnesení, ve které mohou níže uvedení účastníci řízení:

- Josef Daněk
- Olga Daňková
- Hana Štorková

Čijejich zmocněnci dle § 33 správního řádu, označit důkazy na podporu svých tvrzení, zejména
doplnit vŮČi označenému silničnímu správnímu úřadu listiny či jiné podklady pro vydání
rozhodnutÍ, jeŽ jsou skutečnostmi soukromoprávními / majetkové povahy a nejsou upraveny
zákonem o pozemních komunikacích ani veřejnoprávní normou,

odůvodnění:

Prvoinstanční orgán je vázán v novém projednání věci právním názorem soudu, zejména však
zásadou legality, ochrany dobré víry a souladu s veřejným zájmem dle § 2 správního řádu, neboť
musí sám posoudit, zda vyslovený tzv. právní názor odvolacího orgánu je v souladu s touto
Úpravou (viz stanovisko Nejvyššího správního soudu ze dne LLO4.2O73, č.j.: 9 As 3I/2OL2).
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Protože je dotčené správní řízení nově projednáváno od data účastníkům řízení vykázaného
doruČenítohoto usnesení, musí projednávaný skutkový a právní stav odpovídat stavu správním
orgánem projednávanému v této době (viz § 75 zákona č. I5O|20O2 Sb., s.ř.s,, ve znění
pozdějších předpisů).

PrvoinstanČní správní orgán, vázán právním názorem Krajského soudu a stanoví účastníkům
řízení dostatečnou lhůtu, ve které budou moci zvážit ve smyslu zásady legitimního očekávání
dostatečné nap|nění všech definičních znaků veřejně přístupné účelové komunikace na
pozemku parc. č. 964 v k.ú. Chaloupky,

Poučení:

Proti usnesenÍ, kterým správní orgán stanovil lhůtu k doplnění dokazováníse lze odvolat do ].5

dnŮ ode dne jeho oznámení k Odboru dopravy Krajskému úřadu Středočeského kraje,
Zborovská ].]., 150 21 Praha 5, podáním u Městského úřadu Hořovice, odboru technického a
dopravního, Palackého náměstí 2/2,268 01 Hořovice.
Podle § 76 odst. 5 správního řádu nemá odvolání účinek.
Toto usneseníse vyvěšuje v souladu s postupem podle § 25 odst. 1 a 2 správního řádu na úřední
desce Městského úřadu Hořovice a OÚ Chaloupky, Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost
považuje ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu za doručenou.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů a nabývá účinnosti 5 dnem vyvěšení.

obdržípoštou:

Josef Daněk, Neřežín L6,267 62 Chaloupky
Olga Daňková, Neřežín L6,267 62 Chaloupky
Hana Štorková, Máchova788, Beroun -Závodí,266 OL Beroun

Obdrží cestou |SDS:

Obec Chaloupky
JUDr. Lubomír Múller
Mgr, Renata Wachtlová

Miloslav Jelínek
samostatný od borný referent
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