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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
USNESENÍ
Výroková část:
Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství jako věcně příslušný silniční správní
úřad příslušný dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") pověřený usnesením Krajského úřadu
Středočeského kraje, odboru dopravy č.j. 008814/2018/KUSK-DOP/Hir (spis.zn. SZ_008814/
2018/KUSK/2) ze dne 5.2.2018, které nabylo právní moci 21.6.2018, dle § 47 odst. 1 zákona
o pozemních komunikacích zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"správní řád“)
o z n a m u j e
známým účastníkům řízení, že ve věci určení právního vztahu dle § 142 správního řádu – neexistence
veřejně přístupné účelové komunikace na pozemku st.p.č. 3 v katastrálním území Mělník nad Sázavou,
kdy návrh na vydání deklaratorního rozhodnutí podali dne 12.3.2015 Ludmila Jílková, nar. 11.3.1974,
Mělník 11, 285 06 Sázava a Michal Jílek, nar. 15.1.1975, Mělník 15, 285 06 Sázava u Obecního úřadu
Úžice, bylo ukončeno shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí.
Podle § 36 odst. 3 správního řádu mají účastníci řízení možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit
k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění. Učinit tak mohou
nahlédnutím do spisu zn. MKH/010937/2018 na adrese sídla Městského úřadu Kutná Hora, odboru
dopravy a silničního hospodářství ul. Radnická 178 v Kutné Hoře, 2. mezipatro, č. dveří 211,
po předchozím telefonickém či jiném projednání náhradního termínu.
Lhůta k nahlížení do spisu se tímto usnesením v souladu s § 39 správního řádu prodlužuje do 30.11.2018.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Obec Úžice, IČ 00236543, Úžice 38, 285 04 Uhlířské Janovice
Michal Jílek, nar. 15.1.1975, Mělník 15, 285 06 Sázava
Ludmila Jílková, nar. 11.3.1974, Mělník 11, 285 06 Sázava
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Odůvodnění:
Dnem nabytí právní moci usnesení Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy, kterým
pověřuje Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství jako věcně příslušný silniční
správní úřad příslušný dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích k novému projednání
a rozhodnutí ve věci týkající se deklaratorního řízení vedeného dle § 142 správního řádu o určení
charakteru účelové komunikace dle § 7 zákona o pozemních komunikacích na pozemku st.p.č. 3 v k.ú.
Mělník nad Sázavou, bylo zahájeno nové řízení ve věci.
Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):
Zdeněk Truhelka (vlastník pozemku parc.č. 34/30 v k.ú. Mělník nad Sázavou)
Ing. Josef Novotný (spoluvlastník pozemku parc.č. 34/12, 63/2 a st.p.č. 101 v k.ú. Mělník nad Sázavou)
Mgr. Libuše Novotná (spoluvlastník pozemku parc.č. 34/12, 63/2 a st.p.č. 101 v k.ú. Mělník nad
Sázavou)
Ing. Jan Zajíček (spoluvlastník pozemku parc.č. 6/4 v k.ú. Mělník nad Sázavou)
Zuzana Zajíčková (spoluvlastník pozemku parc.č. 6/4 v k.ú. Mělník nad Sázavou)
Eva Krupičková (vlastník pozemku parc.č. 34/31 a st.p.č. 103 v k.ú. Mělník nad Sázavou)
Alice Přinosilová (vlastník pozemku parc.č. 34/32 a st.p.č. 108 v k.ú. Mělník nad Sázavou)
Drahomír Šubrt (vlastník pozemku parc.č. 34/37 a st.p.č. 105 v k.ú. Mělník nad Sázavou)
Miroslav Šubrt (vlastník pozemku parc.č. 34/38 v k.ú. Mělník nad Sázavou)
Eva Kocábková (vlastník pozemku parc.č. 3, 5 a st.p.č. 2 v k.ú. Mělník nad Sázavou)
Petr Krčmář (vlastník pozemku parc.č. 63/1 v k.ú. Mělník nad Sázavou)
Podle § 36 odst. 3 správního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním
rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká účastníka, který se
práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal.
V řízení předložili nové důkazy účastníci řízení pan Truhelka, pan Ing. Novotný a paní Přinosilová. Paní
Kocábková zaslala své vyjádření a manželé Jílkovi v zastoupení na základě plné moci paní Krejčíkovou
odkazují na listiny z původního řízení, které vedla obec Úžice.
Možnost účastníků řízení se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům i ke způsobu jejich
zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění byla prodloužena z důvodu vyjádření obce Úžice zn.
157/2018 ze dne 31.10.2018. Obec hájí v řízení ve věcech veřejně přístupných účelových komunikacích
nacházejících se na jejím území (i v případě, že není jejich vlastníkem) veřejný zájem na zachování
obecného užívání veřejně přístupných účelových komunikacích a na jejich ochraně.
Účastník řízení má dále v souladu s § 38 správního řádu právo nahlížet do správního spisu, včetně práva
pořizovat si výpisy, a má právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.
Účastník řízení si může zvolit zmocněnce a to písemnou plnou mocí nebo plnou mocí udělenou ústně
do protokolu u správního orgánu (§ 33 správního řádu).
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Poučení účastníků:
Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje, odboru dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 podáním u zdejšího správního
orgánu. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.
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. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.

Ing. Dana Ladrová
referent pro silniční hospodářství

Toto usnesení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ………………………..

Sejmuto dne:

…………………………….

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí usnesení
Obdrží (datová schránka, doručenka):
Obec Úžice, IDDS: nwpakry
se žádostí o bezodkladné vyvěšení usnesení na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání
potvrzeného oznámení

Jana Krejčíková,
která zastupuje na základě plné moci Michala Jílka a Ludmilu Jílkovou
Zdeněk Truhelka
Ing. Josef Novotný
Mgr. Libuše Novotná
Eva Kocábková
Eva Krupičková
Alice Přinosilová
Ing. Jan Zajíček
Zuzana Zajíčková
Drahomír Šubrt
Miroslav Šubrta
Petr Krčmář
Městský úřad Kutná Hora, kancelář tajemníka
se žádostí o bezodkladné vyvěšení usnesení na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání
potvrzeného oznámení

