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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
o omezení veřejného přístupu na veřejně přístupné účelové komunikaci
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí,
pověřený výkonem působnosti silničního správního úřadu (dále jen „silniční správní úřad“) podle
ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích), ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně
přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy
nebo orgán kraje v přenesené působnosti, a současně pověřený dle ust. § 40 odst. 5 písm. b)
zákona o pozemních komunikacích výkonem působnosti silničního správního úřadu ve věcech
místních komunikací v rámci územního obvodu města Slavkov u Brna, ve správním řízení
přezkoumal žádost o omezení veřejného přístupu na veřejně přístupnou účelovou komunikaci,
kterou 06.11.2018 podalo
město Slavkov u Brna, IČ 00292311, Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna, které
zastupuje Městský úřad Slavkov u Brna – odbor správy majetku, investic a rozvoje,
Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna
(dále jen „žadatel“) a na základě tohoto přezkoumání

I.

II.

podle § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích omezuje veřejný přístup na
veřejně přístupné účelové komunikaci ve vlastnictví města Slavkov u Brna na pozemku
p. č. 836/1 v k. ú. Slavkov u Brna, v proluce na ulici Zámecká, která slouží k přístupu
a obsluze zahrad přilehlých RD. Omezení spočívá v osazení zákazové dopravní značky B1
„Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)“ s dodatkovou tabulkou E13 (s textem
„MIMO POVOLENÍ MĚSTA SLAVKOV U BRNA“) dle grafických příloh tohoto rozhodnutí.
stanoví podmínku k umístění dopravní značky s dodatkovou tabulkou:

1. dopravní značku s dodatkovou tabulkou lze instalovat až na základě stanovení
místní úpravy provozu, které je oprávněn vydat Městský úřad Slavkov u Brna,
oddělení dopravně správních agend.
Účastník řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
město Slavkov u Brna, IČ 00292311, Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna
Odůvodnění
Dne 06.11.2018 byla na Městském úřadě Slavkov u Brna přijata žádost právnické osoby města
Slavkov u Brna, IČ 00292311, Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna, které zastupuje
Městský úřad Slavkov u Brna – odbor správy majetku, investic a rozvoje, Palackého náměstí 65,
684 01 Slavkov u Brna, ve věci omezení veřejného přístupu na veřejně přístupnou účelovou
komunikaci, která je včetně pozemku ve vlastnictví žadatele. Přílohou žádosti byla dokumentace
obsahující situační výkres a vizualizaci umístění dopravních značek v dotčeném prostoru.
Důvodem žádosti bylo řešení nadměrného provozu na výše uvedené komunikaci, která má
primárně sloužit k přístupu a obsluze zahrad přilehlých RD.
Silniční správní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům
opatřením ze dne 16.11.2018 pod č. j.: SU/97716-18/22083-2018/Hor.
Oznámení o zahájení řízení bylo též zveřejněno na úřední desce města Slavkov u Brna vyvěšením
od 20.11.2018 do 05.12.2018.
O možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a k uplatnění stanovisek
dotčených orgánů byli účastníci a dotčené orgány vyrozuměni ve výše uvedeném oznámení
o zahájení řízení.
Dle ustanovení § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích může příslušný silniční správní úřad
obecního úřadu obce s rozšířenou působností na žádost vlastníka účelové komunikace a po
projednání s Policií České republiky upravit nebo omezit veřejný přístup na účelovou komunikaci,
pokud je to nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů tohoto vlastníka.
Silniční správní úřad vyhodnotil předložené důvody pro omezení veřejného přístupu na veřejně
přístupnou účelovou komunikaci ve vlastnictví žadatele jako oprávněné. Silniční správní úřad dal
dotčenému orgánu Policii České republiky možnost ke sdělení stanoviska doručením oznámení
o zahájení řízení a Policie České republiky jako dotčený orgán bude ještě spolupůsobit ve věci
stanovení místní úpravy provozu oddělením dopravně správních agend Městského úřadu Slavkov
u Brna. Tímto považuje silniční správní úřad věc za projednanou s Policií České republiky.
Vzhledem ke skutečnosti, že silniční správní úřad v průběhu správního řízení neshledal žádné
důvody bránící povolení omezení veřejného přístupu na veřejně přístupné účelové komunikaci,
rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Silniční správní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
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Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze dle ust. § 81 a ust. § 83 správního řádu odvolat ve lhůtě 15 dnů
ode dne oznámení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje nejblíže nadřízený správní orgán, kterým je
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravní správy. Odvolání se podává u Městského
úřadu Slavkov u Brna, odboru SÚÚPŽP, silniční správní úřad.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení
rozhodnutí. Dle ust. § 23 odst. 1 správního řádu, nebyl-li adresát zastižen a písemnost nebylo
možno doručit ani jiným způsobem přípustným podle ust. § 20 správního řádu, písemnost se uloží.
Jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí
připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty dle ust.
§ 24 odst. 1 správního řádu.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a dále musí obsahovat
údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován
rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Dle ust. § 82 odst. 1 správního řádu
odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

otisk
úředního
razítka
Ing. Hana Postránecká
vedoucí odboru stavebního úřadu,
územního plánování a životního prostředí
v.z. Ing. Richard Zukal v.r.

Přílohy:
-

ověřený situační výkres,

-

ověřená vizualizace vjezdu.

Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce správního orgánu nejméně po dobu 15
dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Písemnost musí
být zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Na úřední desce
MěÚ Slavkov u Brna, Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna
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Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

V elektronické podobě

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Rozdělovník pro účastníky a dotčené orgány, kterým se doručuje do vlastních rukou:
Účastníci, zástupci
Městský úřad Slavkov u Brna - odbor IR, Palackého nám. č.p. 65, 684 01 Slavkov u Brna
Dotčené orgány
Městský úřad Slavkov u Brna – odbor SČŽÚ, oddělení dopravně správních agend, Palackého
nám. č.p. 65, 684 01 Slavkov u Brna
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Kounicova č.p. 687, Veveří, 602 00 Brno 2, DS:
OVM, jydai6g
Na vědomí
Město Slavkov u Brna, kancelář starosty, Palackého náměstí č.p. 65, 684 01 Slavkov u Brna
Městská policie Slavkov u Brna, Palackého náměstí č.p. 89, 684 01 Slavkov u Brna
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