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Rozhodnutí veřejnou vyhláškou
o změně kategorie místní komunikace – zařazení místní komunikace do kategorie
účelové komunikace

Obecní úřad Kobylá nad Vidnavkou (dále jen „OÚ Kobylá nad Vidnavkou“) jako věcně a místně příslušný
silniční správní úřad na základě ustanovení:
•
•
•

§ 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“),
§ 61 odst. 1 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
§ 40 odst. 1 a 5 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikací“).

Zařazuje část místní komunikace:
V souladu s ustanovením § 3 odst. 2 zákona o pozemních komunikací do kategorie účelové
komunikace (§ 2 odst. 2 písm. d) zákona o pozemních komunikacích) tuto část místní komunikace
Obce Kobylá nad Vidnavkou. (příloha č.1)
Číslo v pasportu
1d

Typ komunikace
místní

Prům. šířka (m)
5,13

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
Obec Kobylá nad Vidnavkou

Prům. délka (m)
15,76

Plocha (m2)
58,55

Odůvodnění:
Dne 15.03.2022 požádala Obec Kobylá nad Vidnavkou se sídlem Kobylá nad Vidnavkou 53, 79065
Žulová o změnu kategorizace část místní komunikace v Obci Kobylá nad Vidnavkou do kategorie
účelové komunikace.
Zařazovaná část pozemní komunikace specifikovaná ve výroku rozhodnutí je ve vlastnictví Obce Kobylá
nad Vidnavkou a je situována v k.ú. Kobylá nad Vidnavkou. Doposud byla využívána jako místní
komunikace dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona o pozemních komunikací. Její význam však odpovídá
ustanovení § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, a proto je tímto rozhodnutím zařazena do
kategorie účelové komunikace. Vzhledem k tomu, že je silničnímu správní úřadu dobře známo určení,
dopravní význam a stavebně technické vybavené dotčené komunikace, bylo upouštěno od ohledání na
místě a ústního jednání. Lze však konstatovat, že zařazovaná část místní komunikace je jedinou
příjezdovou komunikací k jedné z nemovitostí a u dalších dvou pak sousedí se štítovou stranou
nemovitostí.
Zařazením části veřejně přístupné místní komunikace do kategorie veřejně přístupné účelové
komunikace je z důvodu ztráty dopravního významu.
Současný stav křížení místní komunikace vytváří křižovatku, kdy tato křižovatka není značena
dopravním značením u těchto důvodů platí pravilo pravé ruky. Nevědomost existence křižovatky
zvyšuje riziko případné havárie. Jednou z možností je osazení místa křížení dopravním značením,
druhou možností je změna části místní komunikace na účelovou a osazením směrovými sloupky.
Z ekonomického hlediska při hledání vhodného řešení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu je
změna části komunikace na účelovou mnohonásobně nižší, zvlášť když tato část významem odpovídá
účelové komunikaci.
K žádosti o změnu – zařazení místní komunikace do kategorie účelové Obec Kobylá nad Vidnavkou
přiložila přehlednou situaci s vyznačenou zařazovanou částí místní komunikace. Tato situace je
nedílnou součástí tohoto rozhodnutí a je v elektronické podobě a vyvěšena na webových stránkách
Obce Kobylá nad Vidnavkou a k nahlédnutí na Obecním úřadě Kobylá nad Vidnavkou.
Ve smyslu ustanovení § 36 odst. 1 správního řádu sdělil v uvedeném oznámení o zahájení řízení Obecní
úřad Kobylá nad Vidnavkou všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, že mohou
navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení a do vydání rozhodnutí, dále že mohou
v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 správního řádu vyjádřit v řízení své stanovisko a dle § 38 odst. 1
a odst. 4 správního řádu mohou nahlížet do spisu a činit si výpisky. Ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení
oznámení se mohli na Obecním úřadě Kobylá nad Vidnavkou seznámit s podklady pro vydání
rozhodnutí.

Oznámení o zahájení řízení bylo dáno na vědomí:
Krajskému ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravnímu inspektorátu Jeseník, IDDS: 6jwhpv6

Jelikož proti zařazení místní komunikace v Kobylé nad Vidnavkou do kategorie účelové komunikace
nebyly ze strany účastníků řízení a dotčených orgánů vzneseny námitky bránící změně kategorie, bylo
rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru dopravy a silničního
hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje u Obecního úřadu Kobylá nad Vidnavkou. Včas
podané odvolání má odkladný účinek.

Účastníci řízení: (doporučeně do vlastních rukou)
Obec Kobylá nad Vidnavkou

Žulová

Na vědomí:
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního
hospodářství.

otisk
úředního
razítka

…………………………………………
Zuzana Jochmannová – starostka

Příloha:
Situace s vyznačením zařazované části komunikace je vedena v elektronické podobě a vyvěšena na
webových stránkách Obce Kobylá nad Vidnavkou a k nahlédnutí na Obecním úřadě Kobylá nad
Vidnavkou.

