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- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - 

VÝZVA K VYJÁDŘENÍ SE K PODKLADŮM PRO ROZHODNUTÍ 

Dne 07.09.2021 obdržel Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství, 

jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně 

přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy 

nebo krajský úřad, (dále jen silniční správní úřad) podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

zákon č. 13/1997 Sb.) návrh, který podali Jiří Novotný (19.05.1948) a Jitka Novotná 

(08.11.1949), Šobrova 2560, 397 01 Písek, které zastupuje JUDr. Jana Tomešová, 

IČ 03435997, Žižkova třída 335/12, 397 01 Písek (dále jen žadatelé), na určení charakteru 

komunikace na poz. parc. KN č. 1715/7 a 1723/4 vše v k. ú. Stachy, obec Stachy, podle 

ustanovení § 142 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen správní řád). 

Opatřením ze dne 16.12.2021 silniční správní úřad oznámil v souladu s ustanovením § 47 

odst. 1 správního řádu žadatelům, ostatním účastníkům a dotčeným orgánům zahájení řízení 

o určení právního vztahu o existenci veřejně přístupné účelové komunikace na poz. parc. KN 

č. 1715/7 a 1723/4 vše v k. ú. Stachy, obec Stachy, podle ustanovení § 142 správního řádu. 

Silniční správní úřad nařídil k projednání této záležitosti ústní jednání spojené s místním 

ohledáním na den 18.01.2022 (úterý) v 10:00 hodin se schůzkou pozvaných na místě. 

Dne 14.01.2022 podal účastník řízení Mgr. Ing. Miloš Lippert, Sadová 2424, 269 01 

Rakovník, námitku podjatosti oprávněné úřední osoby Petra Nového a jeho vedoucí Bc. 

Lenky Černé. Dne 17.01.2022 byla věc předána tajemníkovi Městského úřadu Vimperk 

k rozhodnutí. 

Usnesením ze dne 15.02.2022 pod č. j. MUVPK-KS 9742/22-KUR rozhodl tajemník 

Městského úřadu Vimperk, že Bc. Lenka Černá, vedoucí odboru dopravy a silničního 

hospodářství Městského úřadu ve Vimperku, a Petr Nový, referent odboru dopravy a 

silničního hospodářství Městského úřadu ve Vimperku, nejsou vyloučeni z projednávání a 

rozhodování v řízení. 

Silniční správní úřad nařídil nové ústní jednání spojené s místním ohledáním na den 

05.04.2022 (úterý), které dále opatřením ze dne 29.03.2022 přesunul na den 26.04.2022 

v 10:00 hodin. 

Silniční správní úřad provedl dne 26.04.2022 na místě komunikace na poz. parc. KN č. 

1715/7 a 1723/4 vše v k. ú. Stachy, obec Stachy, ústní jednání spojené s místním 

ohledáním, o kterém byl na místě sepsán protokol. 
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Dále si silniční správní úřad opatřením ze dne 29.06.2022 na základě zjištěných skutečností 

vyžádal doplnění podkladů o rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích, kterým byl 

zrušen rozsudek Okresního soudu v Prachaticích č. j. 9 C 54/2018-565. Dokumenty byl 

doplněn dne 30.06.2022. 

Účastníci řízení mohou své námitky, důkazy nebo vyjádření uplatnit nejpozději do 10 dnů 

ode dne doručení této výzvy, jinak k nim nebude přihlédnuto. 

USNESENÍ 

Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství v řízení ve věci určení 

právního vztahu o charakteru účelové komunikace na poz. parc. KN č. 1715/7 a 1723/4 vše 

v k. ú. Stachy, obec Stachy, dle ustanovení § 142 správního řádu, rozhodl takto: 

Stanovuje účastníkům řízení lhůtu do 10 dnů od skončení lhůty určené pro uplatnění námitek 

vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu. 

ODŮVODNĚNÍ 

V souladu s ustanovením § 36 odst. 1 správního řádu jsou účastníci oprávněni navrhovat 

důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí v předmětné věci 

doručením na Městský úřad Vimperk. Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního 

hospodářství podle § 39 odst. 1 správního řádu, stanovil účastníkům řízení lhůtu do 10 dnů 

od doručení této výzvy k vyjádření se k podkladům pro vydání rozhodnutí, v souladu s § 36 

odst. 3 správního řádu. 

Účastníci správního řízení mohou do spisu nahlédnout v uvedené lhůtě na odboru dopravy a 

silničního hospodářství Městského úřadu Vimperk, pracoviště Nad Stadiónem 199, Vimperk, 

nejlépe v úřední dny (pondělí a středa od 7:30 – 11:30 a 12:30 – 17:00 hodin a pátek od 7:30 

– 11:30 hodin). Po uplynutí stanovené lhůty Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a 

silničního hospodářství vydá rozhodnutí v předmětné věci. 

Výzva k vyjádření se k podkladům pro rozhodnutí je zaslána po doplnění rozsudku Krajského 

soudu v Českých Budějovicích, kterým byl zrušen rozsudek Okresního soudu v Prachaticích 

č. j. 9 C 54/2018-565. 

POUČENÍ 

Proti tomuto usnesení se můžete odvolat podle správního řádu, do 15 dnů od jeho doručení 

ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství v Českých 

Budějovicích, podáním učiněným prostřednictvím Městského úřadu Vimperk, odboru dopravy 

a silničního hospodářství. Odvolání proti usnesení nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu 

odkladný účinek. 

„otisk úředního razítka“ 

Bc. Lenka Černá v. r. 

vedoucí odboru dopravy 

a silničního hospodářství 
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Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů. 

A. Údaje o zveřejnění na úřední desce a elektronické úřední desce MěÚ Vimperk 

Vyvěšeno dne: 25.07.2022 Sejmuto dne: 10.08.2022 

B. Údaje o zveřejnění na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Stachy 

Vyvěšeno dne: 25.07.2022 Sejmuto dne: 10.08.2022 

Obdrží: 

Účastníci řízení (na doručenku): 

Jiří Novotný (19.05.1948) a Jitka Novotná (08.11.1949), Šobrova 2560, 397 01 Písek, které 

zastupuje JUDr. Jana Tomešová, IČ 03435997, Žižkova třída 335/12, 397 01 Písek 

Lippert Miloš Ing. Mgr. (13.03.1981), Sadová 2424, 269 01 Rakovník - Rakovník II 

Lippertová Iveta Ing. (02.02.1981), Na stezce 1330/3, 100 00 Praha - Vršovice 

Obec Stachy, IČ 00250678, Stachy 200, 384 73 Stachy 

Město Příbram, IČ 00243132, Tyršova 108, 261 01 Příbram 

Ptáček Pavel (26.12.1965), Zadov 19, 384 73 Stachy 

Švarcová Jitka (28.10.1959), Zdíkov 335, 384 72 Zdíkov 

NEMO reality s.r.o., IČ 28158253, Kostelní náměstí 17, 383 01 Prachatice 

Nitrianský Igor JUDr. (22.06.1961), Vitějovice 190, 384 27 Vitějovice 

Pavlík Bohumil (03.08.1956), Spojovací 535, 252 46 Vrané nad Vltavou 

Pavlíková Michaela (04.02.1962), Spojovací 535, 252 46 Vrané nad Vltavou 

Vršecký Karel (27.10.1954), Ivana Olbrachta 323, 261 01 Příbram 

Vršecká Danuše (26.08.1955), Ivana Olbrachta 323, 261 01 Příbram 

Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov 

Landa Petr (17.05.1967), Velkoosecká 772, 190 17 Praha - Vinoř 

Urban René Mgr. (14.10.1963), Zárubova 496/30, 142 00 Praha - Kamýk 

Valdecká Martina (20.08.1967), Zadov 31, 384 73 Stachy 

Valdecký Václav (17.04.1987), Zadov 31, 384 73 Stachy 

Obdrží k vyvěšení na úřední desce: 

Městský úřad Vimperk, odbor HB 

Obec Stachy, IČ 00250678, Stachy 200, 384 73 Stachy 
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