
Městský úřad Skalná 
Sportovní 9, 351 34 Skalná 
tel.:354 594 920, fax: 354 594 975 

č.j.651/2009                                                                                                    Ve Skalné dne: 30.6.2009                                 
Vyřizuje: Voborník 
 
Městský úřad Skalná, jako příslušný silniční správní úřad dle § 40,  odst. 5, písm. c) zákona. č.13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon „o pozemních 
komunikacích“),  oznamuje 

zahájení správního řízení  
o určení existence veřejně přístupné účelové komunikace 

 
Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Cheb, Mánesova 11, 350 02 Cheb, IČ:45797072, podal dne 
2.6.2009 dle § 142 odst.1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“), žádost o vydání rozhodnutí ve věci určení existence veřejně přístupné účelové 
komunikace na pozemku p.č.415 v k.ú.Vonšov. 
 
Pozemkový fond ČR, zdůvodnil svůj vážný právní zájem na rozhodnutí o určení p.p.č.415 k.úVonšov 
jako účelová komunikace, plynoucí ze zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších změn. Městský úřad ve Skalné shledal tento důvod jako dostatečně závažným a zároveň 
konstatuje, že v souladu s názorem veřejného ochránce práv (Sborník stanovisek veřejného ochránce 
práv: Veřejné cesty – místní a účelové pozemní komunikace, kancelář veřejného ochránce práv, Brno, 
2007) je obecní právní zájem na vydání tohoto rozhodnutí. 
 
Městský úřad ve Skalné zároveň dospěl k názoru, že právo užívat místní komunikace je právo veřejné 
dané každému občanu, a proto každý občan je účastníkem tohoto řízení dle § 27 odst.2 zákona 
č.500/2004 Sb., správního řádu. Městský úřad ve Skalné rozhodl postupovat ve vztahu k těmto 
účastníkům řízení dle § 144 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu a uvědomit tyto účastníky formou 
veřejné vyhlášky o zahájení v záhlaví uvedeného řízení. Řízení ve vztahu k těmto účastníkům je 
zahájeno uplynutím 15 dnů od vyvěšení tohoto oznámení. 
Městský úřad ve Skalné zároveň všem účastníkům řízení sděluje, že mají možnost se seznámit se 
všemi podklady řízení, vyjádřit své stanovisko včetně předložení návrhů důkazů a jiných návrhů dle § 
36 správního řádu nejpozději do 15.7.2009. K vyjádřením po tomto datu nebude přihlíženo. 
 
Městský úřad ve Skalné oznamuje, že při vydání svého rozhodnutí bude vycházet z definice místních 
komunikací daných § 6 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, prováděcí vyhlášky 
k tomuto zákonu č.104/1997 Sb..  
  

P o u č e n í  
Účastníci řízení mají možnost se seznámit se všemi podklady řízení, vyjádřit své stanovisko včetně 
předložení návrhů důkazů a jiných návrhů dle § 36 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu, nejpozději 
do 15.7.2009 a to buď osobně v úředních hodinách Městského úřadu ve Skalné: pondělí  8.00 – 17.00, 
středa 8.00 – 17.00 hod., nebo písemně na adresu Městský úřad Skalná, Sportovní čp.9, 351 34 Skalná 
s doručením na tuto adresu nejpozději do 15.7.2009, nebo jinou formou v souladu se zákonem 
č.500/2004 Sb., správního řádu. 
 
                          
            ……………………………………… 

                   Ing.Marie Hrnčálová                        
                                                       tajemnice MěÚ Skalná  

 
 
 

 
 
 
OBDRŽÍ: 



 
účastník řízení dle § 27, odst. 1, písm.a) , zákona č. 500/2004 Sb., správní řád: 
Správa železniční cesty, s.o. , Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, Nové Město 
Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Cheb, Mánesova 11, 350 02  Cheb 
 
účastník řízení dle § 27, odst. 2, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád: 
Veřejnou vyhláškou na úřední desce Obecního úřadu ve Skalné, včetně dálkového přístupu  
 
Dotčené správní orgány: 
Městský úřad Skalná, silniční správní úřad 
Policie ČR, Krajské ředitelství ZPČ kraje – DI Cheb 
 
 
 
 
Příloha:  
situace – umístění účelové komunikace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno:   30.6.2009                                                                                     Sejmuto: 15.7.2009 


