
 

OBECNÍ ÚŘAD JENÍKOV  

Jeníkov, č.p. 7, 539 01  Tel:  469 318 102 E-mail: starosta@obec-jenikov.cz   

 
Žadatel: Obec Jeníkov 
Váš dopis ze dne: 23. 9. 2021 
Č. spisu: 465/21/TĆe 
Č. j.: 493/21/TČe 
Vyřizuje: Tomáš Černý      V Jeníkově dne 11. 10. 2021 

 

ROZHODNUTÍ 
Podle §3 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích v platném znění 

 

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 
Podle § 25 odst. 1 a § 144 odstavec  6, správního řádu v platném znění 

 

Obecní úřad Jeníkov, jako silniční správní úřad příslušný podle ust. § 40 odst. 5 písm. a) zák. č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních 

komunikacích“) a na základě zmocnění v § 3 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

v řízení o žádosti o vydání rozhodnutí o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních 

komunikací a jejich tříd, podané dne 20. 9. 2021, ve věci vydání správního rozhodnutí o zařazení 

pozemních komunikací podle §3 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích do kategorie místní 

komunikace, a sice pro pozemní komunikace v kat. území Jeníkov u Hlinska, evidované v pasportu 

pozemních komunikací, zpracovaného společností GeoFaN s. r. o., Špitálka 421/23a 602 00 Brno 

v srpnu 2021 (dále jen „pasport“), schváleného  vlastníkem příslušných místních komunikací dne 25. 8. 

2021 usnesením zastupitelstva obce Jeníkov č. 43/21, rozhodl takto: 

 

Podle §3 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích 

z a ř a z u j e 

do kategorie místních komunikací pozemní komunikace označené v pasportu místních komunikací, 

v katastrálním území Jeníkov u Hlinska, pod evidenčními čísly: 

01c  v délce 99 m do kategorie místních komunikací III. Třídy (§ 6 odst. 3, písm. c) zákona o 

pozemních komunikacích) 

02c v délce 175 m do kategorie místních komunikací III. Třídy (§ 6 odst. 3, písm. c) zákona o 

pozemních komunikacích) 

03c  v délce 160 m do kategorie místních komunikací III. Třídy (§ 6 odst. 3, písm. c) zákona o 

pozemních komunikacích) 

04c v délce 437 m do kategorie místních komunikací III. Třídy (§ 6 odst. 3, písm. c) zákona o 

pozemních komunikacích) 



05c  v délce 53 m do kategorie místních komunikací III. Třídy (§ 6 odst. 3, písm. c) zákona o 

pozemních komunikacích) 

06c v délce 92 m do kategorie místních komunikací III. Třídy (§ 6 odst. 3, písm. c) zákona o 

pozemních komunikacích) 

07c  v délce 45 m do kategorie místních komunikací III. Třídy (§ 6 odst. 3, písm. c) zákona o 

pozemních komunikacích) 

08c v délce  85 m do kategorie místních komunikací III. Třídy (§ 6 odst. 3, písm. c) zákona o 

pozemních komunikacích) 

09c  v délce 59 m do kategorie místních komunikací III. Třídy (§ 6 odst. 3, písm. c) zákona o 

pozemních komunikacích) 

10c v délce 529 m do kategorie místních komunikací III. Třídy (§ 6 odst. 3, písm. c) zákona o 

pozemních komunikacích) 

11c  v délce 81 m do kategorie místních komunikací III. Třídy (§ 6 odst. 3, písm. c) zákona o 

pozemních komunikacích) 

12c v délce 149 m do kategorie místních komunikací III. Třídy (§ 6 odst. 3, písm. c) zákona o 

pozemních komunikacích) 

13c  v délce 634 m do kategorie místních komunikací III. Třídy (§ 6 odst. 3, písm. c) zákona o 

pozemních komunikacích) 

14c v délce  41 m do kategorie místních komunikací III. Třídy (§ 6 odst. 3, písm. c) zákona o 

pozemních komunikacích) 

01d  v délce 35 m do kategorie místních komunikací IV. třídy (§ 6 odst. 3, písm. d) zákona o 

pozemních komunikacích 

02d  v délce 37 m do kategorie místních komunikací IV. třídy (§ 6 odst. 3, písm. d) zákona o 

pozemních komunikacích 

03d  v délce 11 m do kategorie místních komunikací IV. třídy (§ 6 odst. 3, písm. d) zákona o 

pozemních komunikacích 

04d  v délce 33 m do kategorie místních komunikací IV. třídy (§ 6 odst. 3, písm. d) zákona o 

pozemních komunikacích 

05d  v délce 101 m do kategorie místních komunikací IV. třídy (§ 6 odst. 3, písm. d) zákona o 

pozemních komunikacích 

06d  v délce 285 m do kategorie místních komunikací IV. třídy (§ 6 odst. 3, písm. d) zákona o 

pozemních komunikacích 

07d  v délce 173 m do kategorie místních komunikací IV. třídy (§ 6 odst. 3, písm. d) zákona o 

pozemních komunikacích 

08d  v délce 132 m do kategorie místních komunikací IV. třídy (§ 6 odst. 3, písm. d) zákona o 

pozemních komunikacích 

09d  v délce 139 m do kategorie místních komunikací IV. třídy (§ 6 odst. 3, písm. d) zákona o 

pozemních komunikacích 



10d  v délce 146 m do kategorie místních komunikací IV. třídy (§ 6 odst. 3, písm. d) zákona o 

pozemních komunikacích 

11d  v délce 16 m do kategorie místních komunikací IV. třídy (§ 6 odst. 3, písm. d) zákona o 

pozemních komunikacích 

12d  v délce 109 m do kategorie místních komunikací IV. třídy (§ 6 odst. 3, písm. d) zákona o 

pozemních komunikacích 

13d  v délce 82 m do kategorie místních komunikací IV. třídy (§ 6 odst. 3, písm. d) zákona o 

pozemních komunikacích 

14d  v délce 190 m do kategorie místních komunikací IV. třídy (§ 6 odst. 3, písm. d) zákona o 

pozemních komunikacích 

15d  v délce 29 m do kategorie místních komunikací IV. třídy (§ 6 odst. 3, písm. d) zákona o 

pozemních komunikacích 

16d  v délce 68 m do kategorie místních komunikací IV. třídy (§ 6 odst. 3, písm. d) zákona o 

pozemních komunikacích 

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je mapa místních komunikací – obce Jeníkov, přiložená jako 

příloha č.1 

 

Odůvodnění: 

Obec Jeníkov zajistila v souladu s ust. § 5 vyhlášky zpracování pasportu místních komunikací, 

který byl předložen zastupitelstvu obce Jeníkov,  a to jej dne 25. 8. 2021 usnesením ZO č. 43/21 

schválilo. 

Z důvodu, že v minulosti nebylo vydáno správní rozhodnutí o zařazení pozemních komunikací 

do kategorie místní komunikace podle ust. § 3 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, přestože tyto 

komunikace byly při všech rozhodováních za místní komunikace považovány, protože tomuto účelu 

sloužily, odpovídaly a byly tak využívány a s ohledem na to, že předložený pasport pozemních 

komunikací splňuje požadavky ust. § 5 odst. 3 vyhlášky a zařazení místních komunikací do kategorie 

odpovídá ust. § 6 zákona o pozemních komunikacích a ust. § 2 a 3 vyhlášky, rozhodl obecní úřad Jeníkov 

tak, jak je uvedeno ve výroku. 

Obecní úřad Jeníkov, jako příslušný silniční správní úřad (dále jen „správní úřad“) podle § 40 

odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o   pozemních   komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), obdržel od žadatele , Obce Jeníkov dne 20. 9. 2021 

žádost o vydání rozhodnutí o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací a jejich 

tříd. Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení. 

 

Správní úřad oznámil veřejnou vyhláškou ze dne 23. 9. 2021 zahájení řízení o zařazení 

uvedených pozemních komunikacích do kategorie místní komunikace účastníkům řízení a dotčeným 

orgánům a dalším dotčeným subjektům. Veřejná vyhláška byla vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce 

Obecního úřadu Jeníkov, současně byla účastníkům řízení dána v souladu s §36, odst. 3 správního řádu 

možnost vyjádřit se k podkladům řízení před vydáním rozhodnutí. Hlavnímu účastníka a dotčenému 

orgánu doručoval v řízení jednotlivě, vedlejším účastníkům řízení s ohledem na jejich počet doručoval 

správní orgán veřejnou vyhláškou. 

Vlastnické vztahy k pozemkům pod komunikacemi s ohledem na ust. §3 odst. 1, §9 odst. 1 a § 

17 odst. 2 zákona pozemních komunikacích, nemají na řízení o zařazení do kategorie vliv, neboť o 



zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace rozhoduje příslušný silniční správní úřad 

na základě jejího určení, dopravního významu a stavebné technického vybavení. Jestliže byla zřízena 

stavba místní komunikace na cizím pozemku, dodatečně se dosahuje majetkoprávního vypořádání 

s vlastníkem pozemku, případně se zřizuje k pozemkům věcné břemeno. 

 Třídy místních komunikací vyplývají z pasportu a jsou v souladu s ustanovením §6 odst. 3 

zákona o pozemních komunikacích. 

Na základě výše uvedeného zdejší silniční správní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku 

rozhodnutí, tedy uvedené komunikace v kat. území Jeníkov u Hlinska zařadil do kategorie místní 

komunikace. 

Poučení účastníků:  

        Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. §81 odst. 1 a §83 odst. 1 správního řádu podat odvolání, a to 

do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy, silničního 

hospodářství a investic, který o odvolání rozhodne, a to cestou Obecního úřadu Jeníkov, u něhož se 

odvolání podává. 

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení 

rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené 

rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. 

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními 

předpisy nebo nesprávnosti rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v takovém 

počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden 

stejnopis. Nepodá-li účastník - odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady správní 

úřad. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné 

 

…………………………………………. 

Tomáš Černý – starosta obce 

Příloha č.1:  MAPA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ – obce Jeníkov, dle pasport místních komunikací 

schváleného usnesením zastupitelstva obce Jeníkov č. 43/21 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.  

 

Vyvěšeno dne:  11. 10. 2021                                                        Sejmuto dne: 26. 10. 2021  

 

 

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

 

Obdrží:  

Účastníci řízení – žadatel  

Obec Jeníkov 



Ostatní účastníci řízení §27, odst. 2 SŘ (obdrží veřejnou vyhláškou) 

 

Dotčené orány:  

Dopravní inspektorát Policie ČR, Krajské ředitelství Pardubického kraje 

 

Dále obdrží:  

1x úřední deska obce Jeníkov 

 


