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V Buštěhradu dne 30. května 2013

Rozhodnutí

Městský úřad v Buštěhradě, jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad podle § 40
odst. 5 písmeno c) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů  (dále  jen  „zákon  o  pozemních  komunikacích“),  rozhodl  ve  společném  řízení
o žádostech  (1)  Romana  Dědiče,  bytem  Zahradní  640,  Buštěhrad,  vlastníka  pozemku
parc. č. 1931/26,  v  k.  ú.  Buštěhrad,  (2)  Jana  Tučka,  bytem  Prokopova  188,  Buštěhrad,
vlastníka pozemků parc. č. 1931/20 a 1931/21, oba v k. ú. Buštěhrad, (3) Jana Vlka, bytem
Revoluční 107, Buštěhrad, vlastníka pozemku parc. č. 1931/25, v k. ú. Buštěhrad, a (4) Jana
Jurči, bytem Husova 250, Buštěhrad, vlastníka pozemku parc. č. 1931/18, v k. ú. Buštěhrad,
podaných  dne  25.  3.  2013 a  dále  o  žádostech   (5)Dita  Chrastilová,  bytem Křížkovského
1491/5,  Praha 3, jako spoluvlastnice pozemku parc.číslo 1931/23 v k.ú.Buštěhrad,  (6) Ing.
Lucie Vondrová, bytem Ve Strnadovně 1052, Kladno-Rozdělov, jako spoluvlastnice pozemku
par.č.1931/23 v k.ú. Buštěhrad, a (7) Marie Knappová, bytem Dobrovského 1012, Modřice,
jako spoluvlastnice pozemku parc.č. 1931/23 v k.ú. Buštěhrad, podaných dne 27.3.2013,

ve věci určení zda na zmíněných pozemcích existuje veřejně přístupná účelová nebo místní
komunikace či nikoliv, podle § 142 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“), 

t a k t o:

Na pozemcích par.  č.  1931/26,  parc.  č.1931/20,  parc.  č.  1931/21,  parc.  č.
1931/23, parc. č. 1931/25, parc. č. 1931/18, vše v k.ú. Buštěhrad, neexistuje
místní či veřejně přístupná účelová místní komunikace.
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Odůvodnění:

Městský úřad Města Buštěhradu jako místně a věcně příslušný správní silniční úřad, dle § 40
odst.  5,  rozhodl  ve  správním řízení  na  žádost  o  určení  existence  či  neexistence  veřejně
přístupné  účelové  komunikace  na  pozemcích  parcelních  čísel  1931/18,  1931/20,  1931/21,
1931/23,  1931/25  a  1931/26  vše  v katastrálním  území  Buštěhrad  a  provedl  dokazování
v rámci správního řízení.

Navrhovatelé,   (1)  Roman  Dědič,  bytem  Zahradní  640,  Buštěhrad,  vlastník  pozemku
parc. č. 1931/26, v k. ú. Buštěhrad, (2) Jan Tuček, bytem Prokopova 188, Buštěhrad, vlastník
pozemků parc. č. 1931/20 a 1931/21, oba v k. ú. Buštěhrad, (3) Jan Vlk, bytem Revoluční
107, Buštěhrad, vlastník pozemku parc. č. 1931/25, v k. ú. Buštěhrad, a (4) Jan Jurča, bytem
Husova 250, Buštěhrad, vlastník pozemku parc. č. 1931/18, v k. ú. Buštěhrad, doručili dne
25. 3. 2013 Městskému úřadu v Buštěhradě, jako místně a věcně příslušnému SSÚ, žádost o
zahájení  správního  řízení  ve  věci  určení,  zda  na  jejich  pozemcích  existuje  či  neexistuje
veřejně  přístupná  účelová  komunikace.  Jako  součást  svých  žádostí  doručili  „Informace  o
parcele“  k jednotlivým  pozemkům  pořízené  přes  internet,  které  mají  pouze  informativní
charakter.  Doručili  také  fotodokumentaci  předmětné  komunikace.  K žádosti  o  zahájení
správního řízení ve stejné věci se dne 27.3.2013 dále připojili:  (5)Dita Chrastilová, bytem
Křížkovského  1491/5,  Praha  3,  jako  spoluvlastnice  pozemku  parc.číslo  1931/23
v k.ú.Buštěhrad, (6) Ing. Lucie Vondrová, bytem Ve Strnadovně 1052, Kladno-Rozdělov, jako
spoluvlastnice  pozemku  par.č.1931/23  v k.ú.  Buštěhrad,  a  (7)  Marie  Knappová,  bytem
Dobrovského 1012, Modřice, jako spoluvlastnice pozemku parc.č. 1931/23 v k.ú. Buštěhrad.

MěÚ Buštěhrad, jako věcně a místně příslušný SSÚ zahájil správní řízení ve výše uvedené
věci,  o  čemž  byli  vyrozuměni  jak  navrhovatelé,  tak  i  Magistrát  města  Kladna,  odbor
výstavby-oddělení  územního  rozhodování,  dále  osoby  dotčené  –  AWT  Advancet  World
Transport a.s., se sídlem Hornopolní 3314/38, Moravská Ostrava a REAL ECO TECHNIK
spol.s.r.o., se sídlem Huťská 160, Kladno.

Dne 29. 4. 2013 svolal MěÚ Buštěhrad, jako místně a věcně příslušný SSÚ, veřejné ústní
jednání v předmětné věci na den 9. 5. 2013 do zasedací místnosti MěÚ Buštěhrad a to na 10
hodinu. Jednání se účastnili za navrhovatele pan (1)Roman Dědič, který byl pověřen ostatními
navrhovateli jednat v této věci na základě ústního pověření -  od (2)Jan Tuček, (3)Jan Vlk,
(4)Jan Jurča, (5)Dita Chrastilová, (6)Lucie Vondrová a (7) Marie Knappová. Dále byli jednání
přítomni: místostarosta města Buštěhradu RNDr.Miroslav Oplt a pověřený úředník Dagmar
Novotná.

Výpovědí účastníků v rámci veřejného ústního jednání bylo prokázáno, že na předmětných
pozemcích  byla  bez  jejich  souhlasu,  v 70.  létech  minulého  století,  vybudována  neveřejná
účelová komunikace pro návoz teplárenského popílku a odpadů z hutní výroby na skládku
„Buštěhradská halda“ v areálu bývalé POLDI SONP Kladno. Komunikace není od útlumu
výroby a rozpadu Poldi užívána pro zmiňovaný účel a aktuálně je zasypána odpadky, což je
dále  zřejmé  z doložené  fotodokumentace.  Pokud  tedy  byla  v 70  létech  minulého  století
komunikace využívána jako účelová, tak od útlumu výroby, tzn. cca již 20 let, tomu tak není.
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Nejedná se tedy o veřejně přístupnou účelovou komunikaci.  Dále,  Město Buštěhrad nemá
provedenu pasportizaci  komunikací,  tudíž  nelze  určit,  že  tato  komunikace  je  vedena jako
místní, nevykazuje znaky místní komunikace. 

Vzhledem  k okolnosti,  že  situace  v předmětné  lokalitě  je  úřadu  dobře  známa  a  nikdo
z účastníků na tom netrval, neproběhlo místní šetření. Navrhovatelé dále uvádějí, že podali
návrh na odstranění černé stavby na Magistrát města Kladna – stavební úřad, začátkem března
2013 a dodnes neobdrželi odpověď.

SSÚ zajistil v rámci správního řízení přes Czech Point ověřené Výpisy z katastru nemovitostí
prokazující stav evidovaný k datu 15. 5. 2013 na všechny předmětné pozemky, jež ve shodě
s Informacemi  o  parcelách  předložených  navrhovateli  konstatují,  že  jediným evidovaným
druhem  pozemku  je  orná  půda  zahrnutá  do  ZPF.  Dokazování  tedy  proběhlo  formou
fotodokumentace a doložením ověřených výpisů z katastru nemovitostí.

S ohledem na   výše uvedené skutečnosti je zřejmé, že zbytky komunikace na předmětných
pozemcích nejsou veřejně přístupnou účelovou či místní komunikací. Proto silniční správní
úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení:

Proti  tomuto  rozhodnutí  je  možné  podat  odvolání,  a  to  ve  lhůtě  15  dnů  ode  dne  jeho
oznámení,  ke  Krajskému  úřadu  Středočeského  kraje,  který  o  odvolání  rozhodne,  a  to
prostřednictvím Městského úřadu Buštěhrad, u něhož se odvolání podává. 

Dagmar Novotná
Pověřený úředník
Číslo pověření: S/3/2013
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