Městský úřad Buštěhrad
Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214
tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030
web: http://www.mestobustehrad.cz
email: meu@mestobustehrad.cz

Čj. 514/2013 - 7

22. května 2013

USNESENÍ

Městský úřad v Buštěhradě rozhodl takto:

Podle § 28 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“), není společnost SKS Invest s.r.o., IČ 285 05 506,
se sídlem Kladno, Huťská 246, PSČ 272 01, účastníkem řízení vedeným u MěÚ
Buštěhrad, jako věcně a místně příslušného silničního správního úřadu [§ 40 odst. 5
písm. c) zákona č. 13/1997 sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů], pod sp. zn. 514/2013, a to ve věci určení, zda na pozemcích parc. č. 1931/26,
1931/20, 1931/21, 1931/25 a 1931/18, vše v k.ú. Buštěhrad, existují místní nebo veřejně
přístupné účelové komunikace či nikoliv.

Odůvodnění:
Společnost SKS Invest s.r.o., IČ 285 05 506 se sídlem Kladno, Huťská 246, PSČ 272
01, zastoupená JUDr. Františkem Hrudkou, v podání ze dne 15. 5. 2013 adresovaném
Městskému úřadu Buštěhrad tvrdí, že je účastníkem řízení vedeným zde pod sp. zn. 514/2013
ve věci určení, zda na pozemcích parc. č. 1931/26, 1931/20, 1931/21, 1931/25 a 1931/18,
vše v k.ú. Buštěhrad, existují veřejně přístupné místní nebo účelové komunikace či nikoliv.
Společnost SKS Invest s.r.o. konkrétně uvádí, že k její žádosti bylo dne 29. 3. 2013
pod sp. zn. Výst./1152/11/328/Čk vydáno územního rozhodnutí o umístění Bioplynové
stanice Kladno. K tomu podotýká, že rozhodnutí o tom, zda na výše uvedených pozemcích
existují veřejně přístupné místní nebo účelové komunikace či nikoliv, bude mít zásadní vliv
na dopravní obslužnost záměru výstavby a provozu Bioplynové stanice Kladno, což zároveň
může ovlivnit i ekonomiku provozu a výši souvisejících nákladů. Negativní výsledek
zmíněného řízení vedeného u Městského úřadu Buštěhrad by pak mohl vyvolat nezbytnost
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vynaložení dalších finančních nákladů. Vydáním rozhodnutí v posledně zmíněném řízení tak
může být společnost SKS INVEST s.r.o. dotčena na svých právech a povinnostech.
Společnost SKS INVEST s. r. o. tedy své účastenství v předmětném správním řízení
opírá o § 27 odst. 2 správního řádu, podle kterého jsou účastníky řízení, vedle osob
uvedených v odst. 1 téhož ustanovení, také další dotčené osoby, pokud mohou být
rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech.
Skutečnost, že v katastrálním území Města Buštěhrad není provedena pasportizace
pozemních komunikací tj. základní evidence komunikací dle § 5 odst. 1 vyhlášky č.104/1997
Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
neumožňuje Stavebnímu úřadu relevantně vyhodnotit situaci a následně vyvozovat, že z titulu
údajného „napojení na veřejnou účelovou komunikaci“ lze založit nárok SKS INVEST s. r. o
na zahrnutí do skupiny účastníků předmětného řízení. Tento výklad je v souladu
s ustanovením § 7 zákona č. 13/1997 Sb.
Výše uváděné skutečnosti nicméně nijak nesvědčí o tom, že by společnost SKS
INVEST s. r. s. mohla být vydáním rozhodnutí ve zmiňovaném řízení, vedeném u Městského
úřadu Buštěhrad pod sp. zn. 514/2013, dotčena ve svých právech či povinnostech.
Podle zjištěných skutečností společnost SKS INVEST s.r.o., IČ 285 05 506, se sídlem
Kladno, Huťská 246, PSČ 272 01, není vlastníkem pozemků, na kterých se mají nacházet
veřejně přístupné místní nebo účelové komunikace, o jejichž existenci bude ve zmiňovaném
řízení rozhodováno, a zároveň není ani vlastníkem žádných dalších nemovitostí (pozemků či
staveb), které by byly dopravně obsluhovány právě po takových komunikacích.
Společnost SKS Invest s.r.o. je toliko investorem záměru výstavby Bioplynové
stanice Kladno, která nicméně doposud nebyla pravomocně umístěna. Společnost SKS
INVEST s. r. o. tedy nemá žádné subjektivní právo, které by vydáním rozhodnutí
v řízení vedeném u Městského úřadu Buštěhrad od sp. zn. 514/2013 mohlo být dotčeno.
Nepravomocné rozhodnutí o umístění stavby takové právo nezakládá.
S ohledem na výše uvedené Městský úřad Buštěhrad rozhodl tak, jak je uvedeno
ve výroku tohoto usnesení.

Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů
od dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, a to podáním učiněným
u Městského úřadu Buštěhrad. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný
účinek.

Dagmar Novotná
Pověřený úředník
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