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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Rozhodnutí
Magistrát města Prostějova, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad ve smyslu
usnesení Krajského úřadu Olomouckého kraje č.j. KÚOK/123694/2011/ODSH-SH/7267 ze
dne 10. 1. 2012, v souladu s § 40 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů, posoudil návrh Zdeňka Pešáka ml., bytem Gorkého 16a, Držovice,
datum narození 12.8.1969, ze dne 29.8.2011, na zahájení řízení o odstranění pevné
překážky na pozemku parc. č. 941 v k.ú. Držovice na Moravě, a vydává :
podle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, příkaz obci
Držovice, SNP 71/37, Držovice, IČ: 75082144, k odstranění pevné překážky – sklopných
sloupků, na veřejné účelové komunikaci na pozemku parc. č. 941 v k.ú. Držovice na Moravě
do 31.5.2012
Odůvodnění:
Pan Zdeněk Pešák ml., bytem Gorkého 16a, 796 01 Držovice, podal dne 29.8.2011 návrh na
zahájení řízení o odstranění pevné překážky – sklopných sloupků nainstalovaných obcí
Držovice na jaře 2011 na pozemku parc. č. 941 v k.ú. Držovice.
Dne 14.10.2011 podal pan Oldřich Kočí, Gorkého 156/35, Držovice, návrh na vyloučení
starostky obce Držovice Blanky Kolečkářové z projednávání a rozhodování ve věci podle
§ 14 zákona č. 500/2004 Sb.
Krajský úřad Olomouckého kraje usnesením č.j. KUOK/133752/2011 ze dne 2.12.2011
vyloučil starostku obce Držovice Blanku Kolečkářovou z projednávání a rozhodování
v řízení.
Krajský úřad projednáním žádosti Zdeňka Pešáka ml. o odstranění pevné překážky
nacházející se na pozemku p. č. 941, k. ú. Držovice na Moravě a rozhodnutím v této věci
pověřil svým usnesením ze dne 10.1.2012 č.j. KÚOK/123694/2011/ODSH-SH/7267 Městský
úřad Prostějov, Odbor dopravy, náměstí T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov.
Městský úřad Prostějov, jako příslušný správní úřad dle usnesení Krajského úřadu
Olomouckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, ze dne 10.1.2012, oznámil
v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu zahájení správního řízení ve věci

odstranění pevné překážky nacházející se na pozemku p.
a současně vyzval účastníky řízení k zaslání podkladů k
vedeno formou veřejné vyhlášky, neboť správní orgán
širokého okruhu osob – všech obyvatel obce Držovice,
okolních pozemků a obce Držovice.

č. 941, k. ú. Držovice na Moravě
řízení do 30.3.2012. Řízení bylo
se domnívá, že věc se dotýká
nikoli jen navrhovatele, majitelů

Obec Držovice zaslala svoje vyjádření dne 20.3.2012. Vyjádření je přílohou tohoto
rozhodnutí. V závěru vyjádření obec Držovice namítala podjatost pracovníků odboru dopravy
Městského úřadu v Prostějově (příloha 4).
Magistrát města Prostějova, odbor dopravy, dne 13.4.2012 vydal usnesení č.j. PVMU
43258/2012 41, ve kterém nevyhověl námitkám obce Držovice na podjatost pracovníků
odboru dopravy ve vyjádření obce ze dne 20.3.2012 a nevyloučil pracovníky odboru dopravy
ze správního řízení ve věci vydání rozhodnutí o odstranění pevné překážky umístěné na
veřejné přístupové komunikaci nacházející se na pozemku parc. č. 941 v k.ú. Držovice na
Moravě, vedeného pod sp. zn. OD 166/2012.
Pracovník Magistrátu města Prostějova, odboru dopravy, věc projednal osobně na místě
samém se starostkou obce Držovice, paní Blankou Kolečkářovou, dne 19.4.2012. Z jednání
nebyl proveden zápis, neboť všechny připomínky ze strany obce byly zaslány dříve písemně,
nové skutečnosti nebyly zjištěny.
Odbor dopravy Magistrátu města Prostějova svolal majitele okolních pozemků přímo
dotčených uzavřením veřejně přístupné účelové komunikace na pozemku parc. č. 941, k. ú.
Držovice na Moravě k jednání na místě dne 2.5.2012. Z jednání byl proveden zápis, který je
součástí spisu.
Správní orgán konstatuje, že z provedeného šetření a z podkladů ve spise vyplývá, že na
pozemku parc. č. 941 v k.ú. Držovice na Moravě se nachází a vždy nacházela veřejně
přístupná účelová komunikace. Omezení přístupu na veřejně přístupnou účelovou
komunikaci na pozemku parc. č. 941 v k.ú. Držovice bylo zamýšleno již v roce 2008, kdy bylo
na východním okraji pozemku parc. č. 941 v k.ú. Držovice umístěno na popud obce Držovice
dopravní značení B11 „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ s dodatkovou tabulkou
„Vjezd povolen pouze na povolení obecního úřadu“. Obec Držovice si na přelomu roku 2007
a 2008 vyžádala stanoviska Městského úřadu Prostějov, odboru dopravy (příloha 1), a
Policie ČR, dopravního inspektorátu (příloha 2). Stanoviska k umístění značení byla kladná,
obec však nepostupovala v souladu s § 77 zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu). Obec neprovedla žádný právní úkon
legalizující umístění dopravního značení za účelem omezení vjezdu na veřejně přístupnou
účelovou komunikaci. Obec pouze požádala společnost Dynamark Prostějov s.r.o. o výrobu
a umístění dopravního značení, což dokládá faktura č. 080039 ze dne 26.2.2008 (příloha 3).
Dopravní značení je tedy osazeno v rozporu se zákonem. Proti tomuto značení obyvatelé
obce nevznášeli žádné připomínky, neboť nastalá situace je nenutila k důslednému
respektování instalovaného dopravního značení, protože fyzicky jim nic nebránilo tuto cestu
využívat a paní starostka jim, podle vyjádření obyvatel obce, ústně povolila užívání
komunikace, kterou pak v dobré víře v souladu s povolením užívali.
Situace se změnila v roce 2011. Obec Držovice usoudila, že je zapotřebí zákaz vjezdu
prezentovaný instalovaným značením z roku 2008 účinněji vymáhat z důvodů, které jsou
obsahem vyjádření obce ve spise (příloha 4). Obec Držovice za tímto účelem zvolila
umístění uzamykatelných sklopných sloupků. Obec Držovice si vyžádala vyjádření
Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje (příloha 5), Povodí Moravy s.p. (příloha
6), Policie ČR, dopravního inspektorátu (příloha 7). Všechna stanoviska byla souhlasná.
Obec Držovice však opět neprovedla žádný právní úkon legalizující umístění dopravního
zařízení – sklopných sloupků, za účelem fyzického omezení vjezdu na veřejně přístupnou
účelovou komunikaci v souladu s umístěným dopravním značením z roku 2008. Obec pouze
požádala společnost .A.S.A. TS Prostějov s.r.o. o výrobu a umístění dopravního zařízení. Na

instalaci sloupků by podle názoru odboru dopravy bylo třeba vydání zvláštního užívání
pozemní komunikace dle § 25 zák. č. 13/1997 Sb.
Odbor dopravy vyhodnotil výše uvedené podklady tak, že instalované dopravní značení
i dopravní zařízení je instalováno v rozporu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu) a zákonem č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, z tohoto titulu je nutné pohlížet na ně jako na překážku
v případě sklopných sloupků a jako na neoprávněně instalované značení.
Cílem výroku tohoto rozhodnutí je zachovat obecné užívání veřejně přístupné účelové
komunikace dle § 19 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, kterýžto stav byl
praktikován před rokem 2008.
Pokud bude chtít obec Držovice vše napravit, je třeba postupovat dle § 77 zák. č. 361/2000
Sb., a dle vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích, tedy ve správním řízení.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení k odboru dopravy
a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje, cestou odboru dopravy
Magistrátu města Prostějova.

Ing.Miroslav Nakládal
vedoucí odboru dopravy
Přílohy:
č.1 stanovisko odboru dopravy MěÚ Prostějov č.j. PVMU 2598/2008 41 Sch.
č.2 žádost o vyjádření k umístění dopravních značek č.j. OÚ/676/2007
č.3 faktura Dynamark s.r.o., č. 080039
č.4 vyjádření obce Držovice z 20.3.2012
č.5 stanovisko HZSOK č.j. HSOL-2719-2/2011
č.6 stanovisko Povodí Moravy s.p. č.j. PM0 8220/2011-2104/Pav
č.7 vyjádření DI PČR č.j. KRPM-24985/ČJ-2011-141206
Doručí se:
Zdeněk Pešák ml., bytem Gorkého 16a, 796 01 Držovice
Obec Držovice, SNP 71/37, 796 07 Držovice
Obecní úřad Držovice, SNP 71/37, 796 07 Držovice– vývěska
Magistrát města Prostějova, odbor správy a zabezpečení – vývěska
A/A
R/D

