
MĚSTSKÝ  ÚŘAD  JESENÍK
Odbor dopravy a silnič�ní�ho hospoda� r�ství�

Č� .j.: MJ/53224/2019
Sp.zn.: MJ/46988/2019/03/ODSH/TOM

Vyr�izuje/telefon: Toman/584 498 402 V Jesení�ku dne 9.10.2019
 

Město Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník, IČO: 00302724, 

ROZHODNUTÍ

Me�stsky�  u� r�ad Jesení�k, odbor dopravy a silnič�ní�ho hospoda� r�ství�, jako silnič�ní� spra�vní� u� r�ad pr�í�slus�ny�  dle
§ 40 odst. 5 pí�sm. a) za�kona č�. 13/1997 Sb., o pozemní�čh komunikačí�čh, ve zne�ní� pozde� js� í�čh pr�edpisu5
(da� le jen „za�kon“), ve spra�vní�m r�í�zení� posoudil z�a� dost o zar�azení� pozemní� komunikače do kategorie
mí�stní� komunikače, kterou dne 9.9.2019 podala pra�vnička�  osoba: 

Město Jeseník, sídlem Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník, IČO: 00302724, 
v zastoupení� Městský úřad Jeseník, oddělení majetku

(da� le jen „z�adatel"), a na za�klade�  posouzení�  vy�s�e uvedene�  z�a� dosti, po projedna�ní�  s u� č�astní�ky r�í�zení�,
rozhodl tak, z�e v souladu s § 3 za�kona 

z a ř a z u j e 

pozemní� komunikači

Vybudované turistické parkoviště u jesenického muzea,  které se nachází na pozemcích parc.č.
509/2, 509/3, 509/21, 509/27, 509/36, 509/38, 509/51, 509/55, 509/56, 509/63, 509/64,

509/65, 509/66, 509/67, 509/68, 514/21 všechny v k.ú. Jeseník

-  komunikače a parkovačí� sta� ní� do kategorie místní komunikace III. třídy.
-  chodníky do kategorie místní komunikace IV. třídy

a to vč�etne�  vs�ečh souč�a� stí� a pr�í�slus�enství� dle § 12 za�kona.

Město  Jeseník,  zastoupené  (dle  vnitřního  předpisu)  oddělením majetku,  provádí  aktualizaci  pasportů
místních komunikací.

Aby mohla být provedena aktualizace pasportu je třeba na základě žádosti v souladu s § 6 zákona č.
13/1997  Sb.,  o  pozemních  komunikacích   ve  znění  pozdějších  předpisů,  zařadit  rozhodnutím  tuto
komunikaci  do  kategorie  místní  komunikace  III.  třídy  –  obslužní  komunikace  a  kategorie  místní
komunikace IV. Třídy – komunikace  nepřístupná  provozu silničních motorových vozidel nebo na které je
umožněn smíšený provoz.

Rozsah zar�azovane�  komunikače je vyznač�en na pr�iloz�ene�  situači dotč�ene�ho u� zemí�, ktera�  je nedí�lnou
souč�a� stí� tohoto rozhodnutí�.
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Po nabytí� pra�vní� moči tohoto rozhodnutí� bude pr�edme�tna�  pozemní� komunikače zapsa�na do pasportu
mí�stní�čh komunikačí�.

ÚB č�astní�či r�í�zení� na ne�z�  se vztahuje rozhodnutí� spra�vní�ho orga�nu (§ 27 odst. 1 spra�vní�ho r�a� du):

- Město Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník, v zastoupení Městský úřad Jeseník, 
oddělení majetku

Odůvodnění

Dne  9.9.2019 podal  z�adatel  (Me�sto  Jesení�k,  sí�dlem  Masarykovo  na�m.  1/167,  790 01  Jesení�k,  IČ�O:
00302724,  v  zastoupení�  Me�stsky�  u� r�ad  Jesení�k,  odde� lení�  majetku)  z�a� dost  o  zar�azení�  pozemní�
komunikače -  Vybudovane�  turističke�  parkovis�te�  u jeseničke�ho muzea,  ktere�  se načha� zí� na pozemčí�čh
parč.č�.  509/2, 509/3, 509/21, 509/27, 509/36, 509/38, 509/51, 509/55, 509/56, 509/63, 509/64,
509/65, 509/66, 509/67, 509/68, 514/21 vs�ečhny v k.u� . Jesení�k -  komunikače a parkovačí� sta�ní� do
kategorie  mí�stní�  komunikače III.  tr�í�dy. -  čhodní�ky do kategorie mí�stní�  komunikače IV. tr�í�dy. Dnem
poda�ní� z�a� dosti bylo zaha� jeno r�í�zení� o zar�azení� pozemní� komunikače do kategorie mí�stní� komunikače
dle § 3 za�kona.

Souč�a� stí� z�a� dosti byly mimo jine�  tyto hlavní� dokumenty: 
- situače 
- aktua� lní� vy�pis z katastru nemovitostí�

Pí�semností� ze dne 9.9.2019 silnič�ní� spra�vní� u� r�ad ozna�mil u� č�astní�ku5 m r�í�zení�, dle § 47 odst. 1 za�kona
č�.  500/2004 Sb.,  spra�vní�  r�a� d,  ve zne�ní�  pozde� js� í�čh pr�edpisu5  (da� le jen „spra�vní�  r�a� d“), zaha� jení�  r�í�zení�
o zar�azení�  dotč�ene�  pozemní� komunikače do kategorií�  mí�stní�čh komunikačí�  III. a  IV. tr�í�dy. Souč�asne�
usnesení�m  podle  §  36  odst.  1  spra�vní�ho  r�a� du  stanovil  lhu5 tu  5  dnu5  po  doruč�ení�  tohoto  usnesení�
u� č�astní�ku5 m r�í�zení�  k poda�ní�  na�vrhu5  du5 kazu5  a jiny�čh na�vrh a uvedl kdy a kde mohou nahle�dnout do
podkladu5  rozhodnutí�.  Ve stanovene�  lhu5 te�  silnič�ní�  spra�vní�  u� r�ad neobdrz�el  k zaha� jene�mu spra�vní�mu
r�í�zení� z�a� dne�  pr�ipomí�nky ani na�mitky.

ÚB č�astní�či  spra�vní�ho r�í�zení�  byli  urč�eni  podle  §  27 spra�vní�ho  r�a� du.  Vedle  z�adatele,  ktery�  je  vlastní�k
pozemku5 ,  na  ktery�čh  jsou  situova�ny  zar�azovane�  pozemní�  komunikače,  mají�  toto  postavení�  vs� ičhni
vlastní�či  sousední�čh  pozemku5  a  staveb  na  te�čhto  pozemčí�čh  vč�etne�  pra�v  odpoví�dají�čí�čh  ve�čne�mu
br�emenu k te�mto pozemku5 m a stavba�m na ničh,  ktery�m slouz� í�  zar�azovane�  komunikače k zajis�te�ní�
jejičh nutne�  komunikač�ní�  potr�eby.  Vzhledem k velke�mu poč�tu u� č�astní�ku5  r�í�zení�  byli  tito u� č�astní�či  o
zaha� jení� r�í�zení� ve smyslu § 25 a § 144 spra�vní�ho r�a� du uve�dome�ni ver�ejnou vyhla� s�kou.

Z obsahu podane�  z�a� dosti a pr�í�loh bylo silnič�ní�m spra�vní�m u� r�adem zjis�te�no, z�e pr�edme�tna�  pozemní�
komunikače pod na� zvem „Vybudovane�  turističke�  parkovis�te�  u jeseničke�ho muzea,  ktere�  se načha� zí� na
pozemčí�čh parč.č�. 509/2, 509/3, 509/21, 509/27, 509/36, 509/38, 509/51, 509/55, 509/56, 509/63,
509/64, 509/65, 509/66, 509/67, 509/68, 514/21 vs�ečhny v k.u� . Jesení�k“. Z podkladu5  da� le vyply�va� , z�e
se jedna�  o stavbu turističke�ho parkovis�te� .  Tato stavba ma�  čharakter mí�stní�  komunikače v souladu
podle § 6 za�kona.
Z  dostupny�čh  podkladu5  ma�  silnič�ní�  spra�vní�  u� r�ad  za  proka� zane� ,  z�e  zar�azovana�  komunikače  je  ve
vlastničtví�  z�adatele,  slouz� í�  pr�eva� z�ne�  mí�stní�  doprave�  na  u� zemí�  me�sta  a  svy�m  stavebne�  tečhničky�m
vybavení�m odpoví�da�  sve�mu urč�ení�, tj. slouz� í� pr�edevs�í�m ke smí�s�ene�mu provozu čhodču5  a čyklistu5 . 

Vzhledem k vy�s�e uvedene�mu silnič�ní� spra�vní� u� r�ad rozhodl tak, jak je uvedeno ve vy�roku rozhodnutí�,
tj. zar�adil pr�edme�tnou komunikači do kategorií� mí�stní�čh komunikačí� III. a IV. tr�í�dy,  a to vč�etne�  vs�ečh
souč�a� stí�  a  pr�í�slus�enství�  dle  §  12  za�kona.  Jelikoz�  se  dle  dopravní�ho  vy�znamu,  urč�ení�  a  stavebne�
tečhničke�ho vybavení�  jedna�   o obsluz�nou komunikači  a  o  komunikači  ve me�ste�  umoz�n� ují�čí�  provoz
čhodču5  a čyklistu5 ,  doporuč�uje zdejs� í�  silnič�ní�  spra�vní�  u� r�ad vlastní�kovi komunikače po nabytí�  pra�vní�
moči rozhodnutí�  označ�it  je jako mí�stní�  komunikače III  a  IV. tr�í�dy,  a pr�ide� lit  jim č�í�sla a pí�smena s
ohledem na posloupnost označ�ova�ní� mí�stní�čh komunikačí� v me�ste�  Jesení�ku podle pasportu. 
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Vzhledem k tomu, z�e v pru5 be�hu spra�vní�ho r�í�zení� silnič�ní� spra�vní� u� r�ad neobdrz�el z�a� dne�  jine�  na�vrhy a
du5 kazy k zaha� jene�mu r�í�zení� a byly naplne�ny podmí�nky § 3 za�kona, rozhodl ve vy�s�e uvedene�  ve�či tak,
jak je ve vy�roku tohoto rozhodnutí� uvedeno.

Poučení:

Proti  tomuto  rozhodnutí�  se  lze  odvolat  do  15  dnu5  ode  dne  jeho  doruč�ení�  ke  Krajske�mu  u� r�adu
Olomoučke�ho kraje, a to poda�ní�m uč�ine�ny�m u Me�stske�ho u� r�adu Jesení�k, odboru dopravy a silnič�ní�ho
hospoda� r�ství�.

Ing. Josef Liberda
vedoučí� odboru dopravy a silnič�ní�ho hospoda� r�ství�

Příloha: 
- situače 

Obdrží: 
Účastníci řízení: 

- z�adatel a vlastní�k dotč�eny�čh nemovitost
1. Me�sto Jesení�k, Me�stsky�  u� r�ad Jesení�k, odde� lení� majetku, elektroničky

-   ostatní� u� č�astní�či r�í�zení� ver�ejnou vyhla� s�kou (u� r�ední� deska)
2.  Me�sto Jesení�k, Me�stsky�  u� r�ad Jesení�k, OVS, elektroničky

Na vědomí:
3. Krajske�  r�editelství� poličie Olomoučke�ho kraje, Dopravní� inspektora� t Jesení�k, IDDS: 6jwhpv6
4. Tečhničke�  sluz�by Jesení�k a. s., IDDS: 7aygkr3

Rozhodnutí� je oznamova�no v souladu s § 25 a § 144 spra�vní�ho r�a� du ver�ejnou vyhla� s�kou a vyve�sí� se        
na u� r�ední� desče Me�sta Jesení�k.

Toto ozna�mení� musí� by� t vyve�s�eno po dobu 15-ti dnu5 .
 

Vyve�s�eno dne: ………………………………                 Sejmuto dne: ………………………………….

Razí�tko, podpis orga�nu, ktery�  potvrzuje vyve�s�ení� a sejmutí� ozna�mení�:
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