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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Obecní úřad Petrovice, jako příslušný silniční správní úřad dle § 40 odst. 5 písm. b) zák. č.
13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „silniční zákon“),
rozhodl v řízení o žádosti, kterou dne 3. 12. 2018 podala obec Petrovice, IČ: 00378470,
Petrovice č.p. 68, PSČ: 675 21, pošta Okříšky, ve věci vyřazení místní komunikace MK 17
(„MK 17-D“) z této kategorie, podle § 3 odst. 2 dle zák. č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních
komunikacích, v platném znění (dále jen „silniční zákon“), takto:
vyřazuje
místní komunikaci MK 17 („MK 17-D“)
vycházející z obce Petrovice ze silnice III/40512 okolo areálu ZD přes „Červený mlýn“ na
silnici III/35114, a to v celém jejím úseku.
Odůvodnění:
Dne 3. 12. 2018 podala obec Petrovice, IČ: 00378470, Petrovice 68, PSČ: 675 21, pošta
Okříšky, zastoupená místostarostou obce Ing. Zdeňkem Jeřábkem zdejšímu silničnímu
správnímu úřadu žádost o vyřazení místní komunikace MK 17 („MK 17-D“) z kategorie místní
komunikace. Žádost byla podána na základě souhlasu Zastupitelstva obce Petrovice ze dne
22. listopadu 2018.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení. Okruh účastníků řízení je stanoven podle
§ 27 zák. č. 500/2004 Sb., dále jen „správní řád“, s ohledem na skutečnost, že účastníkem
tohoto řízení je každý vlastník nemovitosti dotčené stavbami komunikací, je řízení vedeno
podle § 27 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou.
Veřejná vyhláška o zahájení řízení byla zveřejněna na pevné i elektronické úřední desce dne
10. 12. 2018, sňata byla dne 3. 1. 2019.
Žádný z účastníků řízení nepodal námitky.
Silniční správní úřad přezkoumal žádost obce Petrovice, IČ: 00378470, Petrovice 68, PSČ:
675 21, pošta Okříšky, v celém jejím rozsahu, posoudil dopravní význam této komunikace,
její určení a stavebně technické provedení.
Vyřazovaná místní komunikace MK 17 („MK 17-D“) dle doplňku č. 1 pasportu místních
komunikací byla zařazena v kategorii III. třídy dle § 6 zák. č. 13/1997 Sb., funkční skupině C
dle ČSN 73 6110, čl. 5. Její celá délka činí 2317,00 m. Její šířka v celé délce s výjimkou
napojení je udávána rozdílně 3,10 – 6,90 m. Dříve se jednalo o komunikaci ve vlastnictví a
užívání Zemědělského družstva Okříšky, družstvo, a sloužila k zajištění přístupu na
sousedící zemědělsky obhospodařované pozemky. Do kategorie místní komunikace byla
zařazena na základě nabytí této stavby obcí Petrovice, avšak jejím účelem je i nadále
především zajištění přístupu k pozemkům zemědělsky obhospodařovaných a k jediné
nemovitosti, domu č.p. 36.
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Vyřazená místní komunikace bude veřejně přístupnou účelovou komunikací dle § 7 odst. 1
silničního zákona. Protože v průběhu řízení neshledal správní orgán důvody bránící vyřazení
předmětné pozemní komunikace z kategorie místní komunikace, rozhodl způsobem
uvedeným ve výroku.
Poučení:
Účastníci řízení mají právo podle § 81 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu, podat
proti tomuto rozhodnutí odvolání a to do 15 dnů ode dne jeho doručení. Náležitosti odvolání
jsou uvedeny v § 82 správního řádu. Odvolání se podává u Krajského úřadu Kraje Vysočina,
odboru dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, Jihlava, PSČ: 587 33, a to
prostřednictvím Obecního úřadu Petrovice, Petrovice 68, PSČ: 675 21, pošta Okříšky.
Žadatel zajistí po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí úpravu vyřazené komunikace
v pasportu místních komunikací obce Petrovice.
Mgr. Petr Padrnos
starosta

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a
rovněž zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup po dobu 15-ti dnů. Poslední den
této lhůty je dnem doručení. Rozhodnutí bude vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu
Petrovice a zveřejněno na úřední desce internetových stránkách obce Petrovice spravované
Obecním úřadem Petrovice.
Rozdělovník – účastníci řízení:
Jednotlivě: žadatel – obec Petrovice, Petrovice 68, PSČ: 675 21, pošta Okříšky
Ostatní: každý vlastník nemovitosti dotčené stavbou komunikace – vzhledem k velkému počtu
účastníků je toto rozhodnutí doručováno veřejnou vyhláškou.
Zveřejněno na pevné a elektronické úřední desce Obecního úřadu Petrovice dne
Sňato z elektronické úřední desky Obecního úřadu Petrovice dne
Sňato z pevné úřední desky Obecního úřadu Petrovice dne

