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- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - 

VÝZVA K VYJÁDŘENÍ SE K PODKLADŮM PRO ROZHODNUTÍ 

Dne 11.05.2017 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 Petr Sýkora (27.08.1976), Pelhřimovská 301/8, 140 

00 Praha 4, a Ing. David Štursa (03.06.1977), Okružní 2105, 393 01 Pelhřimov, na určení 

charakteru účelové komunikace podle ustanovení § 142 zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád). V průběhu projednávání řízení 

došlo ke změně vlastnických vztahů u poz. parc. KN č. 1703/2 k. ú. Stachy, obec Stachy, 

tudíž u žadatelů, kteří podali návrh na určení charakteru účelové komunikace, novými 

vlastníky jsou David Svoboda (1982), Jamborova 747/2, 198 00 Praha, a Jaromír (1961) a 

Viktorie (1961) Svobodovi, Šimanovská 57, 198 00 Praha. 

Silniční správní úřad provedl řízení o určení právního vztahu o charakteru komunikace na 

poz. parc. KN č. st.175/3 a 1672/8 vše v k. ú. Stachy, obec Stachy, dle ustanovení § 142 

správního řádu, a dne 06.09.2017 pod č. j. MUVPK-OD 25560/17-NOV vydal rozhodnutí. 

Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno v zákonné lhůtě odvolání a věc byla postoupena 

Krajskému úřadu Jihočeského kraje, který rozhodnutím ze dne 05.03.2018 č. j. KUJCK 

29493/2018 (nabytí právní moci 19.03.2018) zrušil rozhodnutí MUVPK-OD 25560/17-NOV a 

věc vrátil k novému projednání. 

Dále na základě rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje silniční správní úřad 

opakovaně provedl řízení o určení právního vztahu o charakteru komunikace na poz. parc. 

KN č. st.175/3 a 1672/8 vše v k. ú. Stachy, obec Stachy, dle ustanovení § 142 správního 

řádu, a dne 11.06.2018 pod č. j. MUVPK-OD 20172/18-NOV vydal rozhodnutí. Proti tomuto 

rozhodnutí bylo podáno v zákonné lhůtě odvolání a věc byla postoupena Krajskému úřadu 

Jihočeského kraje, který rozhodnutím ze dne 23.05.2019 č. j. KUJCK 58447/2019 (nabytí 

právní moci 29.05.2019) zrušil rozhodnutí MUVPK-OD 20172/18-NOV a věc vrátil k novému 

projednání. 
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Silniční správní úřad opakovaně provedl řízení o určení právního vztahu o charakteru 

komunikace na poz. parc. KN č. st.175/3 a 1672/8 vše v k. ú. Stachy, obec Stachy, dle 

ustanovení § 142 správního řádu, a dne 11.12.2019 pod č. j. MUVPK-OD 43082/19-NOV 

vydal rozhodnutí. Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno v zákonné lhůtě odvolání a věc byla 

postoupena Krajskému úřadu Jihočeského kraje, který rozhodnutím ze dne 03.02.2021 č. j. 

KUJCK 9297/2021 (nabytí právní moci 11.02.2021) zrušil rozhodnutí MUVPK-OD 43082/19-

NOV a věc vrátil k novému projednání. Dne 03.03.2021 obdržel silniční správní úřad zpět 

spisový materiál k novému projednání. 

Silniční správní úřad opakovaně provedl řízení o určení právního vztahu o charakteru 

komunikace na poz. parc. KN č. st.175/3 a 1672/8 vše v k. ú. Stachy, obec Stachy, dle 

ustanovení § 142 správního řádu, a dne 28.01.2022 pod č. j. MUVPK-OD 14857/22-NOV 

vydal rozhodnutí. Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno v zákonné lhůtě odvolání a věc byla 

postoupena Krajskému úřadu Jihočeského kraje, který rozhodnutím ze dne 19.10.2022 č. j. 

KUJCK 126883/2022 (nabytí právní moci 03.11.2022) zrušil rozhodnutí MUVPK-OD 

14857/22-NOV a věc vrátil k novému projednání. Dne 29.11.2022 obdržel silniční správní 

úřad zpět spisový materiál k novému projednání. 

Silniční správní úřad na základě výše uvedeného oznámil opatřením ze dne 03.02.2023 pod 

č. j. MUVPK-OD 53179/23-NOV v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu 

žadatelům, ostatním účastníkům a dotčeným orgánům pokračování řízení – o určení 

právního vztahu o charakteru komunikace na poz. parc. KN č. st.175/3 a 1672/8 vše v k. ú. 

Stachy, obec Stachy, dle ustanovení § 142 správního řádu. 

Silniční správní úřad oznamuje, že má shromážděny všechny podklady pro vydání 

rozhodnutí v řízení, které je vedeno u zdejšího silničního správního úřadu pod shora 

uvedeným spisovým znakem, a podle § 36 odst. 3 správního řádu dává účastníkům tohoto 

správního řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. 

USNESENÍ 

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

řízení – o určení právního vztahu o charakteru komunikace na poz. parc. KN č. st.175/3 a 

1672/8 vše v k. ú. Stachy, obec Stachy, dle ustanovení § 142 správního řádu, rozhodl takto: 

Stanovuje 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. 

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. 
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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“ 

Petr Nový v. r. 

zástupce vedoucí odboru dopravy 

a silničního hospodářství 

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů. 

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

Vyvěšeno dne: 09.03.2023 Sejmuto dne: 27.03.2023 

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

Vyvěšeno dne: 09.03.2023 Sejmuto dne: 27.03.2023 

Obdrží: 

Účastníci řízení (na doručenku): 

Svoboda David (20.01.1982), Jansova 821, 198 00 Praha - Hostavice 

Svoboda Jaromír (05.01.1961), Šimanovská 57, 198 00 Praha 

Svobodová Viktorie (12.08.1961), Šimanovská 57, 198 00 Praha 

Jihočeský kraj, IČ 70890650 (DS) 

Krajské školní hospodářství, České Budějovice, IČ 71294775 (DS) 

Obec Stachy, IČ 00250678 (DS) 

Fuchsová Hana (20.10.1948), Benešovská 3160, 272 01 Kladno - Kročehlavy 

Vokurka Michal (16.05.1988), Zadov 12, 384 73 Stachy 

Větrovská Dita (06.11.1973), Pečice 103, 262 32 Pečice 

Švarc František (26.03.1964), Zadov 20, 384 73 Stachy 

Coufal Karel (10.02.1975), Jaromíra Malého 2284, 397 01 Písek 

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IČ 70971641 (DS) 

Obdrží k vyvěšení na úřední desce: 

Městský úřad Vimperk, odbor HB 

Obec Stachy, IČ 00250678 
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