
MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA 
Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí 

silniční správní úřad 

Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna 
 

ČJ: SU/43735-18/ 5201-2018/Hro  Datum 10.04.2018 ve Slavkově u Brna 
 
 

OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ 

veřejnou vyhláškou 

O ODSTRANĚNÍ PEVNÉ PŘEKÁŽKY Z KOMUNIKACE 

Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního 
prostředí, jakožto silniční správní úřad příslušný ve ust § 40 odst. 4 písmena a) zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
PK“), vykonávající působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. tříd a 
veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo 
dopravy nebo krajský úřad, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních 
komunikacích“), a jakožto věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu § 10 a § 11 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) 

vydává opravné rozhodnutí v souladu s § 70 správního řádu, v rámci řízení vedeného pod 
sp. zn. 5201-2018/Hro, o odstranění pevné překážky, rozhodl takto: 
 
Silniční správní úřad dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích 
nařizuje obci Vážany nad Litavou, Vážany nad Litavou 125, 684 01 Slavkov u Brna, 
IČ 00 368 725, odstranit ve lhůtě 15 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí pevnou 
překážku 

spočívající v odstranění pevné překážky (betonové panely) z parcely č. 2093 v k. ú. Vážany 
nad Litavou. Tato pevná překážka (betonové panely o délce 295 cm, výšky 120 cm) se 
nachází ve vzdálenosti 20 m od silnice č. III/4194 na parcele č. 2093. Tyto panely jsou 
uloženy napříč přes veřejně přístupnou účelovou komunikaci od pravého a levého okraje 
vozovky směrem k jejímu středu. Mezi panely se nachází průjezd o šířce 230 cm.  
 
Odůvodnění: 

Silniční správní úřad v rámci své úřední činnosti obdržel dne 02.02.2018 podnět, že na 
pozemní komunikaci parc.  č. 2093 v k. ú. Vážany nad Litavou, je umístěna pevná překážka 
(betonové panely). Tato překážka, jejíž podobu zachycuje fotodokumentace založená ve 
spisu, sestává z betonových panelů. Tato pevná překážka (betonové panely o délce 295 cm, 
výšky 120 cm) se nachází ve vzdálenosti 20 m od silnice č. III/4194 na parcele č. 2093. Tyto 
panely jsou uloženy napříč přes veřejně přístupnou účelovou komunikaci od pravého a 
levého okraje vozovky směrem k jejímu středu. Mezi panely se nachází průjezd o šířce 230 
cm.   
Parcela č. 2093 je veřejně přístupnou účelovou komunikací a jejím vlastníkem je obec 
Vážany nad Litavou, Vážany nad Litavou 125, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 00 368 725. 
Vlastníkem překážky je obec Vážany nad Litavou, Vážany nad Litavou 125, 684 01 Slavkov 
u Brna, IČ 00 368 725. Tuto překážku zde umístila obec Vážany nad Litavou, zastoupena 
Ing. Václavem Matyášem, starostou obce Vážany nad Litavou 125, 684 01 Slavkov u Brna, 
IČ 00 368 725. Nutnou komunikační potřebou může být pro pozemky na p. č. 1847, 1326, 
1486, 1488, 1487, 1495, 1496, 1497, 1499, 1498, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505/1, 1505/2, 
1506, 1508, 1509, 1510, 1511, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 
1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 
1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 



2281, 1551, 1552, 1553, 1554, 1561, 1555, 1562, 1556, 1557, 1558, 1559, 1563, 1560 v k. 
ú. Vážany nad Litavou. 
 
Silniční správní úřad komplexně posoudil problematiku právního režimu (kategorie) pozemní 
komunikace, na níž byla umístěna předmětná pevná překážka (betonové panely).  
Předmětná komunikace, na niž aktuálně nelze z důvodu umístění pevné kovové závory 
vjíždět, představuje dopravní napojení na nemovitosti (zejména na pozemky parc. č. 1847, 
1326, 1486, 1488, 1487, 1495, 1496, 1497, 1499, 1498, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505/1, 
1505/2, 1506, 1508, 1509, 1510, 1511, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 
1521, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 
1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 
1550, 2281, 1551, 1552, 1553, 1554, 1561, 1555, 1562, 1556, 1557, 1558, 1559, 1563, 1560 
v k. ú. Vážany nad Litavou) a slouží též k zajištění hospodaření na těchto pozemcích. Jedná 
o jedinou příjezdovou cestu k nemovitostem výše uvedeným. 

 

Podle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 21. února 2006, sp. zn. 22 Cdo 1173/2005, pokud 

veřejně přístupná účelová komunikace slouží veřejnému užívání, nelze ji tomuto účelu 

odejmout jednostranným rozhodnutím vlastníka pozemku, ani jeho právních nástupců. 

Omezení veřejného užívání je možné pouze postupem podle § 7 odst. 1 zákona o 

pozemních komunikacích, tedy rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu. Na 

veřejně přístupnou účelovou komunikaci se vztahuje tzv. právo obecného užívání, které 

plyne z § 19 téhož zákona a které každému přímo ze zákona umožňuje užívat pozemní 

komunikace bezplatně, obvyklým způsobem, k účelům, ke kterým jsou určeny. 

 

Pokud vlastník komunikace umístí na komunikaci pevnou překážku, má silniční správní úřad 

podle § 29 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích („Pevné překážky, na jejichž umístění 

nebylo vydáno povolení, jsou jejich vlastníci povinni odstranit na svůj náklad ve lhůtě 

stanovené silničním správním úřadem. Po marném uplynutí stanovené lhůty je vlastník 

dálnice, silnice nebo místní komunikace oprávněn odstranit pevnou překážku na náklady 

jejího vlastníka.“) pravomoc vést řízení o odstranění pevné překážky a uložit její odstranění.  

 

Silniční správní úřad existenci překážky nijak nezpochybňuje, protože vlastník komunikace 

potvrdil, že ji sám umístil na svém pozemku. Z výše uvedených důvodů byl však tento postup 

účastníka řízení v rozporu se zákonem a správní orgán tedy rozhodl tak, jak je uvedeno ve 

výroku tohoto rozhodnutí. 

 
Nebude-li povinnost uvedená ve výroku splněna dobrovolně, může být vykonána exekučně. 

 
Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ust. § 81 odst. 1 správního řádu 
odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřad 
Jihomoravského kraje, odboru dopravní správy prostřednictvím zdejšího úřadu.  
Odvolání má v souladu s ust. § 85 odst. 1) správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen 
proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 
 
 
 
 
 
Kateřina Hrozová, v. r. 
silniční správní úřad 

otisk 
úředního 
razítka 



 
 

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním 
dnem oznámení. 

 

Datum vyvěšení: .............................................              Datum sejmutí: 
.......................................... 

 

 

.........................................................................  
 .................................................................. 

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení   Podpis oprávněné osoby, potvrzující 
sejmutí 

Razítko:       Razítko: 

 

 

V elektronické podobě       V elektronické podobě  

zveřejněno od: ...............................................   zveřejněno od: 
............................................ 

 

    

.......................................................................  
 ....................................................................... 

Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění   Podpis oprávněné osoby, potvrzující 
sejmutí 

Razítko:       Razítko: 

 

 
Rozdělovník  
 
Účastníci řízení, vlastník pevné překážky (doručuje se DS) 

 obec Vážany nad Litavou, Vážany nad Litavou 125, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 00 
368 725 
 

Účastníci řízení, vlastníci sousedních pozemků (doručuje se veřejnou vyhláškou) 
pozemky na p. č. 1847, 1326, 1486, 1488, 1487, 1495, 1496, 1497, 1499, 1498, 1501, 

1502, 1503, 1504, 1505/1, 1505/2, 1506, 1508, 1509, 1510, 1511, 1513, 1514, 1515, 1516, 
1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 
1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 
1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 2281, 1551, 1552, 1553, 1554, 1561, 1555, 1562, 1556, 
1557, 1558, 1559, 1563, 1560 v k. ú. Vážany nad Litavou. 
 
 
Na vědomí: 

 město Slavkov u Brna, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 00292311 (I) 

 Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní 
odbor Vyškov, Dopravní inspektorát, Brněnská 7a, 682 01 Vyškov, IČ 75151499 (DS) 
 

 



 

 

 

 

 


