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R O Z H O D N U T Í 

Obecní úřad Šilheřovice, jako silniční správní úřad příslušný podle  § 40  odst. 5  písm. a)  
zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění  ( dále jen „zákon 
č.13/1997 Sb.“ ) , ve smyslu ustanovení  § 47  zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném 
znění  ( dále jen „správní řád“ ), v řízení vedeném podle  § 40 odst. 5  zákona č.13/1997 Sb. 
o žádosti o vyřazení pozemní komunikace na území obce Šilheřovice z kategorie místní 
komunikace rozhodl takto: 
 

I. Z kategorie místní komunikace se vyřazuje pozemní komunikace III. tř., označená 
v pasportu místních komunikací pod evidenčním číslem 27c v délce 103,38 m a šířce 3 
m, v dřívější evidenci označená pod číslem 8b) situovaná na pozemku parc. č. 437 
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. a obci Šilheřovice. 

 

Odůvodnění 

Řízení o vyřazení předmětné pozemní komunikace z kategorie místní komunikace podle  § 3  
zákona č.13/1997 Sb. zahájil Obecní úřad Šilheřovice, jako silniční správní úřad příslušný 
podle  § 40  odst. 5  písm. a)  zákona č.13/1997 Sb., a to na základě žádosti paní Lydie 
Blokešové ze dne 3.7.2020 doplněnou dne 22.11.2020 jako vlastníka pozemku parc. č. 437 
zastavěná plocha a nádvoří. Předmětné řízení bylo zahájeno veřejnou vyhláškou o oznámení 
správního řízení čj. 51/Šo/2021 ze dne 1.2.2021, které bylo doručeno účastníkům řízení, 
dotčeným účastníkům a dále oznámeno veřejnou vyhláškou, jelikož řízení mohly být dotčeny 
právem chráněné zájmy neurčitého okruhu osob. Oznámení o zahájení správního řízení bylo 
vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu v době od 2.2.2021 do 18.2.2021 s tím, že jak 
účastníci, tak další dotčené osoby, se mohly k danému  k řízení vyjádřit a uplatnit případné 
návrhy a připomínky.  

Žadatelka ve své žádosti poukázala na to, že je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 437 
zastavěná plocha a nádvoří s tím, že součástí tohoto pozemku je budova čp. 154 rodinný dům. 
Nahlédnutím do pasportu místních komunikací žadatelka zjistila, že tento pozemek je zapsán 
v pasportu místních komunikací a to minimálně od roku 1981. Ve své žádosti žadatelka 
poukázala na ust. § 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve kterém je 
poskytnuta definice místní komunikace a dále poukázala na to, že pozemek parc. č. 437 
nesplňuje žádnou podmínku zákona o pozemních komunikacích pro místní komunikace, když 



ten není ve vlastnictví obce, na pozemku není zbudována komunikace a tento pozemek není 
veřejně přístupný. Žadatelce také není známo, že by v minulosti bylo vydána rozhodnutí 
o zařazení pozemku parc. č.  437 do místních komunikací. 

V dané věci se vyjádřila podáním ze dne 23.2.2021 paní Katrin Růžičková s tím, že uvedla, 
že nesouhlasí s vyřazením pozemku parc. č. 437 jako veřejně účelové komunikace z pasportu 
místních komunikací. Uvedla, že tato účelová komunikace vždy sloužila průchodu a průjezdu 
k nemovitostem, které užívají rodiny a také ona sama. Doložila dále rozsudek Okresního soudu 
v Opavě čj.: 26 C 200/2016-70 a rozsudek Krajského soudu v Ostravě čj.: 11 Co 19/2019-127 
a poukázala na to, že podle těchto rozsudků je ulice U Dvora a pozemek parc. č. 437 účelovou 
komunikací s tím, že oba soudy konstatovaly, že přes pozemek parc. č. 437 je umožněn volný 
průjezd přes překážek na pozemek parc. č. 434/3 a dalším sousedním pozemkům. Citovala dále 
z rozsudku krajského soudu, podle kterého paní Blokešová jako vlastník předmětného pozemku 
souhlasila s jeho užíváním pro účely veřejné komunikace a pozemek je k uvedenému účelu tj. 
ke spojení s obecní komunikací fakticky užíván vlastníky přilehlých objektů. Městský úřad 
Hlučín, odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství jako silniční správní úřad měl tento 
charakter pozemku jako účelové komunikace potvrdit.  

K podkladům rozhodnutí před jeho vydáním se mohli účastníci v souladu s ustanovením  § 36  
odst. 3  správního řádu následně vyjádřit po ukončení dokazování. 

Po provedeném dokazování dospěl správní orgán k závěru, že zde nejsou dány důvody proto, 
aby byl daný pozemek veden v pasportu místních komunikací. V této souvislosti je nutné 
poukázat na to, že daný pozemek byl zařazen do pasportu místních komunikací podle dnes již 
neplatného právního předpisu. Správnímu orgánu není známo z jakého důvodu se tak stalo 
s tím, že je nutné poukázat i na to, že se tak stalo před rokem 1989 a tedy důvody pro zařazení 
do pasportu místních komunikací a možný veřejnoprávní význam je nutné poměřovat i 
prismatem tehdejšího socialistického zákonodárství. V každém případě dle současného 
právního rámce tj. dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a § 9 daného 
zákona platí, že místní komunikace nejsou součástí pozemku s tím, že jejich vlastníkem, je 
obec, na jejichž území se nachází.  

Pozemek parc. č. 437 je opatřen souvislým zpevněným povrchem ze živičného recyklátu blíže 
nespecifického složení a struktury. Obec Šilheřovice se k otázce vlastnictví tohoto povrchu 
nehlásí a dosud si ani toto vlastnictví nijak nenárokovala. Lze tedy konstatovat, že pozemek 
parc. č. 437 je ve vlastnictví žadatelky, povrch na něm umístěný je neznámého vlastníka.  

Předmětná místní komunikace slouží jako veřejná účelová komunikace. Toto zjištění je 
konečně patrné, jak z rozsudku Okresního soudu v Opavě sp. zn. 26 C 200/2016, tak 
z rozsudku Krajského soudu Ostravě sp. zn.: 11 Co 19/2019.   

Dle předchozí právní úpravy tj. dle zákona č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích 
(silniční zákon) a jeho prováděcí vyhlášky č. 35/1984 Sb., se do sítě místních komunikací 
automaticky řídily tzn. bez potřeby výslovného formálního zařazení, též obecně přístupné 
a užívané komunikace nacházející se v zastavěném území, což byl nejspíš i případ této místní 
komunikace. Od data účinnosti současného zákona o pozemních komunikacích zůstávají 
dosavadní pozemní komunikace místními komunikacemi, pokud splňují podmínky dané tímto 
zákonem- viz usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 29.1.2014 čj. 9 
As 15/2012-27. Jedná se tedy o to, že místní komunikacemi mohou být i podle současně 
platného zákona o pozemních komunikacích místními komunikacemi, pokud splňují 



podmínky dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. To neplatí, nesplňuje-li 
znaky místní komunikace. 

Místní komunikace tak musí být i nadále veřejně přístupnou komunikací sloužící místní 
dopravě na území obce, musí být ve vlastnictví obce a musí být zařazena do kategorie 
místních komunikací.  

V daném případě u pozemku parc. č. 437 není splněno kritérium vlastnictví komunikace. Na 
pozemku parc. č. 437 je umístěn jen zpevněný recyklát. Nejedná se tedy o nějaké souvislé 
těleso místní komunikace. Rozhodující nicméně je, že vlastníkem této komunikace není Obec 
Šilheřovice, která není rovněž ani vlastníkem pozemku parc. č. 437, který je ve vlastnictví 
žadatelky. Na rozdíl od účelové komunikace je vlastníkem místní komunikace vždy ze zákona 
výhradně obec. Jelikož tedy nebyla splněna podmínka vlastnictví místní komunikace, která 
musí být ve vlastnictví obce, bylo nutné rozhodnout o jeho  vyřazení z pasportu místních 
komunikací.  

Pokud je dále paní Růžičkovou namítáno, že přes pozemek parc. č. 437 je možný jediný 
přístup k pozemkům parc. 435/2 a pozemku parc. č. 432, pak je nutné poukázat na to, 
že samotné rozhodnutí o vyřazení pozemku parc. č. 437 z pasportu místních komunikací tuto 
skutečnost nijak nezpochybňuje. Je nutné dodat, že v rámci rozhodování o vyřazení z pasportu 
místních komunikací správní orgán posuzuje toliko kritéria daná veřejnoprávními předpisy. 

Správní orgán v této souvislosti poukazuje právě na  výše uvedený rozsudek Okresního soudu 
v Opavě a rozsudek Krajského soudu v Ostravě, ve kterých bylo opakovaně oběma soudy 
shledána existence veřejné účelové komunikace, nikoliv ale místní komunikace, což je 
zásadní rozdíl. Správní orgán přihlédl k zjištění obou nalézacích soudů zejména v otázce 
týkající existence pozemku parc. č. 437 jako účelové komunikace a věc uzavřel tím, že pokud 
se má dle těchto soudů jednat o účelovou komunikaci, pak se dle názoru správního orgánu 
nemůže jednat zároveň o místní komunikaci. Správní orgán k tomu dále dodává, že i pro další 
veřejné využívání lze využít režimu veřejné účelové komunikace, což ostatně konstatovaly 
ve svých rozhodnutích oba shora uvedené soudy.  

Na rámec výše uvedeného a pro úplnost dále správní orgán dodává, že zákon č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, jenž nabyl účinnosti dnem 1.4.2017 neměl žádné přechodná 
ustanovení a tedy i zdejší správní orgán postupoval při svém rozhodování plně v souladu 
se stanoviskem velkého senátu Nejvyššího soudu, čj. 9 As 15/2012-27, jak je uvedeno výše, 
kdy posuzoval podle tohoto závazného stanoviska to, zda-li daná místní komunikace může být 
i podle současně platného zákona o pozemních komunikacích místní komunikací a splňuje 
podmínky dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Podle tohoto stanoviska 
Nejvyššího soudu platí, že pozemní komunikace, které byly místními komunikacemi 
na základě splnění zákonem stanovených kritérií a jako takové evidovány v pasportech 
místních komunikacích zůstaly i po účinnosti nového zákona místními komunikacemi 
do doby než o nich bude rozhodnuto jinak. 

S ohledem na výše uvedené, kdy vlastníkem živičného povrchu na pozemku parc. č. 437 není  
Obec Šilheřovice a tedy komunikace na tomto pozemku není ani samostatným tělesem, kdy 
navíc vlastníkem pozemku parc. č. 437 není Obec Šilheřovice, ale žadatelka, rozhodl správní 
orgán tak, že  pozemek parc. č. 437 z pasportu místních komunikací vyřadil. 
 
 
 



      Poučení  

Proti tomuto rozhodnutí je možné v souladu s ustanovením  § 81  a násl. správního řádu podat 
do 15 dnů ode dne jeho oznámení odvolání ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, a to 
podáním u  Obecního úřadu v Šilheřovicích. 

Dnem oznámení rozhodnutí je den doručení stejnopisu rozhodnutí do vlastních rukou. 

Nebylo-li možné adresátovi písemnost doručit přímo do vlastních rukou a byla proto ve smyslu 
ustanovení  § 23  odst. 1  správního řádu uložena, potom se za datum doručení považuje den 
vyzvednutí uložené písemnosti, byla-li tato vyzvednuta ve lhůtě do 10-ti dnů od jejího uložení. 
Jestliže si adresát nevyzvedl uloženou písemnost ve lhůtě 10-ti dnů ode dne, kdy byla 
k vyzvednutí připravena, potom se podle  § 24  odst. 1  správního řádu písemnost považuje 
za doručenou posledním dnem této lhůty. 

Písemnost doručovaná veřejnou vyhláškou se považuje za doručenou patnáctým dnem 
po jejím vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. 
 
 
V Šilheřovicích dne 29.4.2021 

 
 

Mgr. Radek Kaňa 
      starosta obce Šilheřovice 

 

 
 
 
 
 
Datum vyvěšení :  .........................................................  Datum sejmutí :  ......................................................... 
 
 
Úřad vyvěšující písemnost na úřední desku tímto potvrzuje, že písemnost byla současně 
zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení  § 25  odst. 2  správního 
řádu. 
 
 
 
 

..................................................................................…. ..................................................................................…. 
Podpis a razítko oprávněné osoby, Podpis a razítko oprávněné osoby, 
 potvrzující vyvěšení a zveřejnění  potvrzující sejmutí 
 
 
 
 



Rozdělovník:  
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu  

- Lydie Blokešová, U Dvora 154, 747 15 Šilheřovice 
 
Doručováno do vlastních rukou  

 
Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu  
 
Vlastníci všech parcel parcel v k,ú. Šilheřovice, které mohou být dotčeny vyřazením pozemku 
parc. č. 437 z pasportu místních komunikací a to 

• Víchová Kateřina, U Dvora 155, 747 15 Šilheřovice 
• Čajková Andrea, U Dvora 203, 747 15 Šilheřovice 
• Hardtová Adéla, U Dvora 203, 747 15 Šilheřovice 
• Růžičková Katrin, Dolní 156, 747 15 Šilheřovice 
• Vítek Daniel, Přátelská 504, 747 14 Markvartovice 
• GOLF Šilheřovice, s. r. o., Přátelská 504, 747 14 Markvartovice 
 

Doručováno do vlastních rukou 
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