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Obec Šarovy,  Šarovy  100  763 51  
 

ROZHODNUTÍ 
O ZAŘAZENÍ  POZEMNÍCH   KOMUNIKACÍ   DO   KATEGORIE  

MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 

                                                                 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

Výroková část: 

Obec Šarovy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích 
rozhodl  v řízení o žádosti podané Obcí Šarovy IČO 00837296, Šarovy 100, 763 51 Bohuslavice u 
Zlína ze dne 3.1.2021 ve věci  vydání  správního rozhodnutí o zařazení pozemních komunikací (dle 
přílohy) podle § 3 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích  do kategorie místních  komunikací,  a sice 
pro pozemní komunikace již evidované v pasportu pozemních komunikací jako účelové komunikace na 
základě právních předpisů předcházejících zákonu o pozemních komunikacích, tedy bez rozhodnutí 
správního orgánu rozhodl takto: 

podle §3 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích 

                                                                z a ř a z u j e 

pozemní komunikace  do kategorie místních komunikací  III. tř. a IV. tř – dle přílohy tohoto 
rozhodnutí. 

v k.ú. Šarovy, v obci Šarovy. 

 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní 
řád“): 
Obec Šarovy, 763 51 
Obec Šarovy – silniční správní úřad  

  

Odůvodnění: 

Obec Šarovy jako silniční správní úřad obdržel dne 3.1.2021 žádost Obce Šarovy, Šarovy 100, 763 51 
Bohuslavice u Zlína o vydání správního rozhodnutí o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních 
komunikací dle pasportu komunikací zpracovaného obcí Šarovy, jedná se o komunikace  v obci Šarovy.  

Jak žadatel uvedl důvodem pro zařazení komunikací  bylo zajištění souladu fyzického stavu se stavem právním 
a k odstranění pochybností, zda jde o místní nebo účelovou komunikaci. Dále žadatel uvedl, že v minulosti 
nebylo vydáno správní rozhodnutí o zařazení komunikací  do kategorie místních komunikací dle zákona č. 
13/1997 Sb., přestože tyto komunikace byly při všech rozhodováních za místní komunikace považovány, 



 

 

 

protože tomuto účelu sloužily, odpovídaly a byly tak i užívány. Komunikace se nacházejí na pozemcích ve 
vlastnictví obce Šarovy. 

Obec Šarovy, jako silniční správní úřad oznámil  dne 15.1.2021 zahájení správního řízení o zařazení 
pozemních komunikací , které bylo vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a byla dána možnost vyjádřit se 
k podkladům řízení.V souladu s ust. § 36 odst. 1 správního řádu byli účastníci řízení oprávněni navrhovat 
důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí v předmětné věci. 

Účastníkem řízení podle §27 odst.1 písm.a) správního řádu je obec Šarovy, která je vlastníkem předmětných 
komunikací a současně žadatelem. 

Dle § 6 zákona  č. 13/1997 Sb.,o pozemních komunikacích je místní komunikace je veřejně přístupná pozemní 
komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce. Místní komunikace se rozdělují podle dopravního 
významu, určení a stavebně technického vybavení do I. třídy, II. třídy, kterou je dopravně významná sběrná 
komunikace s omezením přímého připojení sousedních nemovitostí, III. třídy, kterou je obslužná 
komunikace, místní komunikace IV. třídy, kterou je komunikace nepřístupná provozu silničních motorových vozidel 
nebo na které je umožněn smíšený provoz chodníky a cyklostezky). 
 
Třídy místních komunikací vyplývají z pasportu místních komunikací a jsou v souladu s ustanovením §6 
odstavec 3 zákona o pozemních komunikacích. Místní komunikace může být označena jako silnice pro motorová 
vozidla podle zvláštního právního předpisu2), pouze jde-li o místní komunikaci I. třídy, která je budována bez 
úrovňových křížení, s oddělenými místy napojení pro vjezd a výjezd a na níž není přímo připojena sousední 
nemovitost s výjimkou nemovitostí přímo připojených z odpočívek. 

O zařazení pozemní komunikace do kategorie dálnice, silnice nebo místní komunikace a jejich tříd rozhoduje 
příslušný silniční správní úřad na základě jejího určení, dopravního významu a stavebně technického vybavení. 
Dojde-li ke změně dopravního významu nebo určení pozemní komunikace, rozhodne příslušný silniční správní úřad 
o změně kategorie nebo třídy. 
 
Žadatel, kterým je obec Šarovy předložil  seznam komunikací, které chce zařadit do kategorie místních komunikací.  
Pozemní komunikace, které tvořily síť místních komunikací před 1.4.1997 jsou i dnes automaticky považovány za 
místní komunikace. Protože od účinnosti současného zákona o pozemních komunikacích je již možné existující 
komunikace zařazovat do sítě místních komunikací jedině a pouze správním rozhodnutím.  

Z obsahu žádosti vyplývá, že se jedná o komunikace, které historicky slouží místní dopravě na území obce 
Šarovy a jejich místních částí. 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k silničnímu správnímu úřadu – 
obci Šarovy podáním u zdejšího správního orgánu. 

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. 

 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
František  Langr 
starosta  obce 
  
  
otisk úředního razítka 

 
 Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

Vyvěšeno dne: 9.3.2021 Sejmuto dne: .................................... 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 
Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 
 
Obdrží: 

stavebník (dodejky): 
obec Šarovy, Šarovy 100 763 51 Bohuslavice u Zlína 
  
ostatní: 
Silniční správní úřad – obec Šarovy,  Šarovy 100 763 51 Bohuslavice u Zlína 
 

Poznámka: 
Toto oznámení je řádně doručováno účastníkům řízení v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona a 
ust. § 144 odst. 2 správního řádu v návaznosti na ust. § 25 odst. 1 a 2 správního řádu veřejnou vyhláškou. 
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Toto oznámení se vyvěšuje na úřední 
desce obce Šarovy a na webových stránkách www.sarovy.cz. Datum těchto vyvěšení je rozhodující pro 
stanovení lhůty k případnému podání námitek.  


