MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
Odbor dopravy a komunálních služeb
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

Č.j.: ODKS 86464/21 - SPIS 4135/2022/ED
VYŘIZUJE:

Dvořáková Eva, Ing.

TELEFON:

568 896 163

E-MAIL:

eva.dvorakova@trebic.cz

V Třebíči dne 13.07.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
O OMEZENÍ PŘÍSTUPU NA VEŘEJNĚ
PŘÍSTUPNÉ ÚČELOVÉ KO MUNIKACI
Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, který je dle ust. § 40 odst. 5
písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) příslušným silničním správním úřadem,
rozhodl v řízení podle dle § 142 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) o žádosti Obce Petrovice, Petrovice č. p. 68,
675 21 Okříšky (dále jen žadatel) podané dne 29.10.2021 ve věci omezení veřejného
přístupu na veřejně přístupné účelové komunikaci vycházející z obce Petrovice ze silnice
III/40512 okolo areálu Zemědělského družstva Okříšky přes „Červený mlýn“ na silnici
III/35114,
takto:
I. Veřejný přístup na veřejně přístupné účelové komunikaci vycházející z obce
Petrovice ze silnice III/40512 okolo areálu Zemědělského družstva Okříšky přes „Červený
mlýn“ na silnici III/35114, ve vlastnictví žadatele, dle předložené žádosti, se podle § 7 odst. 1
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
omezuje.
II. Omezení veřejného přístupu na veřejně přístupné účelové komunikaci vycházející
z obce Petrovice ze silnice III/40512 okolo areálu Zemědělského družstva Okříšky přes
„Červený mlýn“ na silnici III/35114, ve vlastnictví žadatele, spočívá v umístění dopravního
značení zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t: č. B13 (5 t)
s dodatkovou tabulkou E13 (mimo dopravní obsluhy a povolení OÚ Petrovice). Omezení
veřejného přístupu bude provedeno umístěním příslušného dopravního značení za účelem
zajištění ochrany majetku vlastníka, z důvodu poškozování komunikace vozidly cizích osob,
které na účelovou komunikaci vjíždějí převážně těžkou technikou.
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Odůvodnění
Předmětné řízení bylo zahájeno na základě žádosti podané dne 29.10.2021 Obcí Petrovice,
Petrovice č. p. 68, 675 21 Okříšky.
Okruh účastníků stanovil správní orgán dle § 27 správního řádu takto:
Žadatel k žádosti doložil:
• grafický návrh dopravního značení odsouhlasený Policií ČR, KŘ policie Kraje
Vysočina, územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát, Bráfova č. p. 1274/11,
674 01 Třebíč 1 ze dne 16.9.2021, č.j. KRPJ-98354-1/ČJ-2021-161006.
Správní orgán svým opatřením č.j. ODKS 26645/22 – SPIS 4135/2022/ED ze dne
31.03.2022 oznámil v souladu s ust. § 47 odst. 1 správního řádu účastníkům řízení a
dotčeným orgánům zahájení správního řízení ve věci shora uvedené. Vzhledem k tomu, že
správní orgán měl všechny podklady pro vydání rozhodnutí v předmětné věci, dal v souladu
s ust. § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům předmětného správního řízení možnost
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a činit další návrhy podle ust. § 36 a souvisejících
ustanovení správního řádu. Toto oznámení bylo na úřední desce Městského úřadu Třebíč
vyvěšeno v době od 01.04.2022 do 19.04.2022 a na úřední desce Obecního úřadu Petrovice
v době od 04.04.2022 do 06.05.2022. K dnešnímu dni neobdržel správní orgán žádné nové
důkazy ani návrhy.
Na základě prostudování všech podkladů posoudil správní úřad oprávněnost zájmu žadatele
k omezení veřejného přístupu na výše uvedené veřejně přístupné účelové komunikaci.
Omezení veřejného přístupu na veřejně přístupné účelové komunikaci vycházející z obce
Petrovice ze silnice III/40512 okolo areálu Zemědělského družstva Okříšky přes „Červený
mlýn“ na silnici III/35114, ve vlastnictví žadatele, které se vydává na žádost vlastníka účelové
komunikace a to na dobu neurčitou, spočívá v zákazu vjezdu motorových vozidel, jejichž
okamžitá hmotnost přesahuje 5 t, mimo vozidel majitelů přilehlých pozemků a vozidel s
povolením OÚ Petrovice. Realizace bude zajištěna umístěním příslušného dopravního
značení.
K omezení veřejného přístupu nemá připomínek ani Policie ČR, Krajské ředitelství policie
Kraje Vysočina, dopravní inspektorát.
Na základě těchto skutečností správní orgán shledal, že omezení veřejného přístupu na
předmětnou pozemní komunikaci je nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů vlastníka
účelové komunikace. S ohledem na shora uvedené skutečnosti, rozhodl správní orgán tak,
jak ve výrocích rozhodnutí uvedeno.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 81 odst. 1, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění
pozdějších změn a doplňků podat odvolání ke Krajskému úřadu kraje Vysočina v Jihlavě,
odbor dopravy a silničního hospodářství a to podáním učiněným u zdejšího silničního
správního úřadu.
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Odvolací lhůta činí podle § 83 odst. 1 správního řádu 15 dnů ode dne oznámení tohoto
rozhodnutí.

„otisk úředního razítka“
Dvořáková Eva, Ing.
úředník odboru dopravy a komunálních služeb
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Rozdělovník
Účastníci řízení:
Datová schránka:
Obec Petrovice, Petrovice č. p. 68, 675 21 Okříšky, DS: OVM, 9yrawhd
Dotčené osoby (veřejnou vyhláškou):
V souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu, doručuje ODSH toto rozhodnutí dotčeným
osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ust.
§ 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Městského úřadu v Třebíči
a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zároveň se vyvěsí na
úřední desce Obecního úřadu Petrovice (žádáme o zaslání zprávy s datem vyvěšení a
sejmutí z úřední desky).
Dotčené orgány:
Datová schránka:
Policie ČR - KŘ policie Kraje Vysočina, územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát,
Bráfova č. p. 1274/11, 674 01 Třebíč 1, DS: OVM, x9nhptc
Na vědomí:
MěÚ Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, J. Matejová, Karlovo nám. č. p. 104/55,
674 01 Třebíč 1

Vyvěšeno dne ................…………

Sejmuto dne ...............………………….

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti
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