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OZNÁMENÍ 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 
Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní úřad 
příslušný podle § 40 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") o z n a m u j e podle § 47 zákona č. 500/2004 
Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád”) 
 

z a h á j e n í    ř í z e n í 
 
o určení právního vztahu podle § 142 správního řádu ve věci ve věci deklarace existence veřejně 
přístupné účelové komunikace podle § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích na části pozemků 
parc. č. 1546/2, 1600/2 K.Ú. Studánky u Vyššího Brodu, na základě žádosti, kterou podal  
 

p. Pham Dinh Khuomg, nar. 20.10.1972, bytem Studánky 67. 382 70 Vyšší Brod 
p. Nguyen Thi Tanh Minh, nar. 15.6.1980, bytem Studánky 67, 382 73 Vyšší Brod 

zastoupeni na základě plné moci spol. 
3D ARCHITECTS s.r.o., IČ 28114507, Lidická 179/47, 370 01 České Budějovice 

 
jako jeden z vlastníků pozemků nacházejících se v místě předmětné komunikace. Žadatel dále 
navrhuje uznat předmětnou komunikaci za veřejně přístupnou účelovou komunikaci. 
 
Silniční správní úřad zahajuje správní řízení v souladu s návrhem žadatele. Silniční správní úřad, vázán 
závaznou právní úpravou a judikaturou soudů (viz rozsudky Nejvyššího správního soudu, např. ze dne 
30.9.2009, č.j.: 5 As 27/2009-66, a navazující, z nich nejobšírnější ze dne 16.5.2011, č.j.: 2 As 
44/2011-99), považuje právní status zřízené účelové komunikace za závazný a práva vlastníka 
soukromého pozemku, na kterém se účelová komunikace nachází, jsou v souladu s čl. 11 odst. 4 
Listiny základních práv a svobod omezena veřejnoprávním institutem obecného užívání pozemní 
komunikace dle § 19 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích. 
 
Z důvodu právní jistoty a zachování práv dotčených osob, pro něž tvoří účelová komunikace nezbytné 
komunikační spojení s jejich nemovitostmi, za účelem zachování žádaného právního stavu, zejména 
pokud by vlastník soukromé pozemkové parcely nerespektoval právo obecného užívání a svémocným 
způsobem (přehrazením komunikace) bránil takovému užívání, jeví se podle závazné judikatury soudů 
účinnou cestou k nápravě vydání rozhodnutí, jímž silniční správní úřad bude deklarovat rozhodný 
právní stav.  
 
Účastníci řízení a jejich zástupci jsou v souladu s tímto oznámením a úpravou podle § 38 správního 
řádu oprávněni nahlížet do spisu, dále předkládat silničnímu správnímu úřadu (dále jen “správní 
orgán”) za účelem doplnění žádosti a na podporu svých tvrzení rozhodné listinné či jiné důkazy, které 
mohou být správním orgánem v řízení využity a nejsou založeny ve spisové dokumentaci, zejména 
navrhnout důkaz svědeckou výpovědí. 
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Současně s oznámením o zahájení správního řízení nařizuje silniční správní úřad § 49 odst. 1 
správního řádu k projednání žádosti ústní jednání spojené s místním šetřením na den 

13. října 2017 (pátek) v 9:00 hodin 

se schůzkou pozvaných v místě napojení pozemku 1600/2 k.ú. Studánky u Vyššího Brodu na silnici. 

 

K doložení skutečností, jež budou podkladem pro dokazování ve smyslu ustanov. § 51 správního řádu 
stanoví správní orgán lhůtu do 15 dnů od doručení tohoto oznámení, ve které mohou účastníci řízení v 
nalézacím řízení označit všechny rozhodné důkazy s tím, že řízení nebude přerušováno, pokud správní 
orgán neshledá takový postup důvodným. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí 
(Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, úřední dny: pondělí a středa 
7,30 - 11,00 a 12,00 - 17,00; úterý, čtvrtek a pátek 7,30 - 8,30; jindy po telefonické dohodě).  

V případě, že bude některým z účastníků řízení závažně ztěžován postup správního orgánu, může mu 
správní orgán uložit v souladu s úpravou podle § 62 správního řádu pořádkovou pokutu až do výše    
50 000 Kč.  

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

 

Zdejší správní orgán podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v 
platném znění, (dále jen „zákon o správních poplatcích“) vyzývá žadatele, aby do 15 dnů ode dne 
doručení této výzvy zaplatil správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., položka 25a odst. a) 
„Podání návrhu na zahájení řízení o určení právního vztahu“ ve výši 2000,-  Kč, slovy dva tisíce 
korun. Poplatek je možné uhradit na pokladně MěÚ Český Krumlov nebo elektronicky na účet města 
Český Krumlov vedený u Komerční banky, číslo účtu: 19-221241/0100, variabilní symbol: 
9311000243. Doklad o zaplacení správního poplatku předložte správnímu orgánu. 

 

Toto oznámení o zahájení správního řízení se vyvěšuje v souladu s postupem podle § 47 odst. 3 
správního řádu na úřední desce zdejšího správního orgánu a na úřední desce Městského úřadu Vyšší 
Brod. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje ve smyslu ustanov. § 25 odst. 2 správního 
řádu za doručenou. 

 
 
 
 

Ing. Jan Sládek 
vedoucí ODaSH 

  
 
 
 
Vyvěšeno dne: 
 
 
 
Sejmuto dne: 
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Obdrží: 
účastníci (doručenky) 
1. 3D ARCHITECTS s.r.o., IDDS: gqpg57r 
2. Město Vyšší Brod, IDDS: 7tnbs9d 
3. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., závod Český Krumlov, IDDS: cadk8eb 
  
Na vědomí: 
4. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, dopravní inspektorát, IDDS: 
eb8ai73 
  
5. Městský úřad Český Krumlov, úřední deska, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01  Český Krumlov 1 
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