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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 
R O Z H O D N U T Í  

 
 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, jako odvolací správní orgán příslušný podle ust. § 89 

odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále „správní řád“), v rámci své působnosti stanovené v ust. 

§ 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, jako příslušný instančně nadřízený silniční správní 

úřad podle ust. § 40 odst. 3 písm. e) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále též „zákon 

o pozemních komunikacích“) rozhodl o odvolání obce Vážany nad Litavou, IČ 003 68 725, se sídlem 

Vážany nad Litavou 125, Slavkov u Brna, proti rozhodnutí  Městského úřadu Slavkov u Brna, odboru 

územního plánování a životního prostředí, Palackého nám. 65, silničního správního úřadu, ze dne 

10.04.2018, č. j. SU/43735-18/5201-2018/Hro, o odstranění pevné překážky z komunikace p. č. 2093 v k. 

ú. Vážany nad Litavou, t a k t o:  
 
Odvolání obce Vážany nad Litavou se podle ust. § 90 odst. 5 správního řádu zamítá a rozhodnutí 

Městského úřadu Slavkov u Brna, odboru územního plánování a životního prostředí, silničního 

správního úřadu, ze dne 10.04.2018, č. j. SU/43735-18/5201-2018/Hro, se potvrzuje. 

 

 
O d ů v o d n ě n í  

Městský úřad Slavkov u Brna, odbor územního plánování a životního prostředí, (dále jen „MěÚ Slavkov“) 

rozhodnutím ze dne 10.04.2018, č. j. SU/43735-18/5201-2018/Hro, nařídil obci Vážany nad Litavou,               

IČ 003 68 726, odstranit ve lhůtě 15 dnů od právní moci rozhodnutí pevnou překážku spočívající v 

betonových panelech umístěných na veřejně přístupné účelové komunikaci na parcele č. 2093 k. ú. 

Vážany nad Litavou. Betonové panely o délce 295 cm a výšce 120 cm se nachází ve vzdálenosti 20 m od 

silnice č. III/4194 a jsou uloženy napříč přes veřejně přístupnou účelovou komunikaci od pravého a 

levého kraje vozovky směrem k jejímu středu. Mezi těmito panely se nachází průjezd o šířce 230 cm. 

Proti tomuto rozhodnutí podala obec Vážany nad Litavou, IČ 003 68 726 (dále též „odvolatel“) odvolání 

ze dne 25.04.2018, kterým napadla rozhodnutí v celém rozsahu pro rozpor s právními předpisy. 

Odvolatel namítl, že správní orgán nedostatečně zhodnotil všechny důvodu pro umístění panelů na 

veřejně přístupnou účelovou komunikaci na parcele č. 2093, že v průběhu času přemístil panely tak, že 

jsou nyní ve vzdálenosti 310 cm, a navrhnul napadené rozhodnutí zrušit a řízení zastavit. 

Prvoinstanční orgán o odvolání sám podle ust. § 87 správního řádu nerozhodl a předložil je v souladu 

s ust. § 88 odst. 1 správního řádu spolu se spisem odvolacímu orgánu. Krajský úřad Jihomoravského 

kraje, odbor dopravy, jako příslušný odvolací správní orgán (dále též „odvolací orgán“ nebo „KrÚ JMK“)  
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konstatuje, že odvolání bylo podáno včas (ust. § 83 správního řádu) osobou oprávněnou (ust. § 81 a ust. 

§ 27 správního řádu) u příslušného správního orgánu (ust. § 86 odst. 1 správního řádu) a netrpí vadami, 

které by bránily projednání věci. Odvolací orgán podle ust. § 89 odst. 2 správního řádu přezkoumal 

soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy a v 

rozsahu námitek uvedených v odvolání, přičemž dospěl k závěru, že není důvod ke zrušení odvoláním 

napadeného rozhodnutí.  

Prvoinstanční orgán v odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že parcela č. 2093 je veřejně přístupnou 

účelovou komunikací (dále též „VPÚK“) ve vlastnictví odvolatele. Pevnou překážku – betonové panely 

napříč přes tuto komunikaci umístil odvolatel, jak vyplývá ze spisu, zastoupen starostou obce Ing. 

Václavem Matyášem, přičemž tato komunikace představuje dopravní napojení zejména pro pozemky na 

p. č. 1847, 1326, 1486 -1488, 1495 - 1499, 1501 - 1504, 1505/1, 1505/2, 1506, 1508 - 1511, 1513 - 1521, 

1523 - 1563, 2281 vše v k. ú. Vážany nad Litavou, slouží též k zajištění hospodaření na těchto pozemcích 

a je k nim jedinou příjezdovou komunikací. Omezení veřejného užívání je možné pouze rozhodnutím 

příslušného správního úřadu.  

Odvolatel namítl, že silniční správní úřad nedostatečně zhodnotil všechny důvodu pro umístění panelů 

na veřejně přístupnou účelovou komunikaci na parcele č. 2093, neboť na této účelové komunikaci je 

povolena stavba obnovy propustku, v době umístění panelů zde platilo rozhodnutí o uzavírce a odvolatel 

byl povinen zajistit stavbu tak, aby nemohlo dojít k újmě na zdraví třetích osob. Osadil sice začátek 

účelové komunikace dočasným dopravním značením, to však bylo několikrát zničeno, na komunikaci se 

pohybovala různá vozidla, a proto přistoupil k umístění betonových panelů. Původní umístění panelů 

s průjezdem mezi nimi o šířce 230 cm bylo příliš omezující, proto panely přemístil do vzdálenosti o šířce 

310 cm, což nadále neomezuje přístup na předmětnou VPÚK. Tyto skutečnosti ale nebyly správním 

orgánem zohledněny. 

KrÚ JMK k uvedenému uvádí, že dle ust. § 29 odst. 2 zákona pozemních komunikacích „Pevnou překážku 

lze umístit na pozemní komunikaci pouze na základě povolení silničního správního úřadu vydaného po 

projednání s vlastníkem dotčené pozemní komunikace a se souhlasem Ministerstva vnitra, jde-li o 

dálnici, v ostatních případech se souhlasem Policie České republiky. Povolení lze vydat pouze za 

předpokladu, že nebude ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu a že žadatel o vydání 

povolení zajistí na svůj náklad všechna potřebná opatření.“ Odvolatel nezpochybňuje, že to byl on, kdo 

umístil na VPÚK betonové panely, ale učinil tak bez povolení silničního správního úřadu a souhlasu 

Policie České republiky, umístil je tedy neoprávněně. Dále dle odst. 3 téhož ustanovení 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, popřípadě správce dálnice, silnice nebo místní komunikace 

oprávněn odstranit pevnou překážku na náklady jejího vlastníka.“ Na umístění předmětných pevných 

překážek nebylo vydáno povolení, proto silniční správní úřad řádně stanovil napadeným rozhodnutím 

vlastníkovi-odvolateli lhůtu k jejich odstranění. KrÚ JMK konstatuje, že MěÚ Slavkov postupoval v daném 

případě v souladu s ustanovením § 29 zákona o pozemních komunikacích a výše uvedená námitka o 

umístění či přemístění panelů jako pevné překážky je tak irelevantní. 

Odvolací orgán nezjistil v procesu správního řízení ve věci vedeného MěÚ Slavkov žádnou nesprávnost, 

která by měla za následek nezákonnost rozhodnutí. S ohledem na výše uvedené pak rozhodl KrÚ JMK 

tak, jak uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.  
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otisk 
úředního 
razítka 

P o u č e n í 

 

Proti tomuto rozhodnutí se dle ust. § 91 odst. 1 správního řádu nelze odvolat. 

 

                                                          

   

 

 

 

 

                                                                                                                       Mgr. Jana Červinková v. r. 

                                                                                                              vedoucí oddělení pozemních komunikací                                                                                                                        

 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského 

kraje. Současně bude zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

 
Počet stran rozhodnutí: 3 
 

 

Rozdělovník        

Účastníci řízení:                                                                                                                                                                                   

-    Ing. Václav Matyáš, Vážany nad Litavou 61, 684 01 Slavkov u Brna         L 

- Obec Vážany nad Litavou, Vážany nad Litavou 125, Slavkov u Brna, IČ 003 68 725       D 

-    Vlastníci sousedních pozemků na p. č. 1847, 1326, 1486 -1488, 1495 – 1499,  

1501 - 1504,  1505/1, 1505/2, 1506, 1508 - 1511, 1513 - 1521, 1523 - 1563, 2281                                                

vše v k. ú. Vážany nad Litavou                         VV 

Na vědomí 
- Město Slavkov u Brna, Palackého nám. 65, Slavkov u Brna, IČ 002 92 311         D 

- Policie ČR, Krajské ředitelství police JMK, ÚO Vyškov, DI, Brněnská 7a, Vyškov, IČ 751 51 449       D 

- Městský úřad Slavkov u Brna, odbor územního plánování a životního prostředí,                                                 

Palackého nám. 65, Slavkov u Brna                                                                                                              D 

K vyvěšení na úřední desce  
- MěÚ Slavkov u Brna                 D 

- OÚ Vážany nad Litavou                  D  

      

  
    
 
 

Za správnost vyhotovení: 

JUDr. Eva Polášková 

oprávněná úřední osoba  
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