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V Českém Brodě dne 12. 2. 2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad jako věcně a
místně příslušný silniční správní úřad ve věcech místních a veřejně přístupných
účelových komunikací podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
pozemních komunikacích“), rozhodl o žádosti Města Český Brod, IČ 00235334,
náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01, podané dne 13.12.2017 ve věci omezení
veřejného přístupu na účelovou komunikaci nacházející se na pozemku parc. č.556
v k. ú. Štolmíř t a k t o:
I.
podle ust. § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích
omezuje
veřejný přístup na účelovou komunikaci nacházející se na pozemku p.č. 556 v k. ú.
Štolmíř spočívající v umístění uzamykatelné závory.
Odůvodnění:
Dne 13.12.2017 požádalo Město Český Brod, IČ 00235334, náměstí Husovo 70,
Český Brod, 282 01 příslušný silniční správní úřad o omezení veřejného přístupu na
veřejně přístupné účelové komunikaci nacházející se na pozemku parc. č. 556 v k.
ú. Štolmíř (dále jen „účelová komunikace“).
Žádost byla odůvodněna skutečností, že Město Český Brod neustále řeší v této
lokalitě zakládání černých skládek jejichž likvidace představuje pro město nemalé
finanční náklady. Komunikace slouží výhradně k zpřístupnění obhospodařovaných
pozemků. Na komunikaci nejsou napojeny jiné nemovitosti ( chaty, RD a pod.).
Žadatel, proto považuje za vhodné tuto situaci řešit umístěním závory a tím omezit
přístup nežádoucím vozidlům. Žadatel informoval o záměru omezit přístup na tuto
UK vlastníky přilehlých pozemků. Ti s umístěním závory souhlasili. Všichni vlastníci a
nájemci pozemků, kteří tuto cestu užívají pro zemědělskou činnost obdrží od Města
Český Brod klíče od závory pro umožnění přístupu zemědělské techniky. Žádost byla
doložena předchozím souhlasem Policie ČR KŘP Střed.kraje DI Kolín ze dne
15.1.2018, č. j.: KRPS-396220-1/Čj-2017-010406-DOŽ.
Správní orgán dospěl k závěru, že v tomto řízení jsou dány podmínky pro doručování
veřejnou vyhláškou, když u veřejně přístupné účelové komunikace není a nemůže
být okruh účastníků řízení znám.
Správní orgán tedy dne 10.1.2018 oznámil zahájení řízení. V oznámení byla
účastníkům řízení dána lhůta pro možnost seznámit se s předloženými podklady pro
rozhodnutí a zároveň ve smyslu ust. § 36 odst. 1 správního řádu byla dána lhůta

-2vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Ve stanovené lhůtě nebylo správnímu orgánu
doručeno žádné vyjádření k předmětnému řízení. Správní orgán tedy pokládá
omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci za důvodné, když tím chrání
oprávněné zájmy žadatele.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení ke
Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, 150 21, podáním
učiněným u zdejšího odboru dopravy a OŽÚ MěÚ Český Brod, náměstí Husovo 70,
Český Brod, 282 01.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal
správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník
potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho
vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Jiří Katrnoška
oprávněná úřední osoba

otisk kulatého razítka

Obdrží:
Účastník řízení:
Město Český Brod, nám.Husovo 70, Český Brod, 282 01
Na vědomí:
Policie ČR, KŘ Policie Stř. kraje, DI Kolín, Václavská 11, Kolín, 280 16

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Český Brod
po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne ……………………………
Sejmuto dne …………………..
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

