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Městský úřad Černošice  
OSÚ - oddělení dopravy a správy komunikací 
Podskalská  19 
120 00 Praha 2 
 
Spis. ZN. výst.:11156/2018/Re V Praze dne 14.06.2018 
Č.j.: MUCE 37153/2018 OSU  
vyřizuje: 
tel./e-mail: 

Bc. Martina Řezáčová, Podskalská 19, Praha 2   
 221 982 395/ Martina.Rezacova@mestocernosice.cz 

 

 

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 
 

VÝZVA A USNESENÍ 
 

 

VÝZVA 
K ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ PODÁNÍ  

Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací, jako 
silniční správní úřad příslušný dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o pozemních komunikacích“), , 
obdržel dne 14. 2. 2018 žádost o deklaraci veřejně přístupné účelové komunikace na 
pozemcích parc. č. 451/1 v k.ú. Jíloviště a na pozemku parc.č. 333/2 v k.ú. Jíloviště, 
v souladu s § 142 správního řádu č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "správní řád"), kterou podala 

Obec Jíloviště, IČO 00241334, Pražská 81, 252 02 Jíloviště, 

(dále jen "žadatel"). 

Na základě posouzení předložených dokumentů k žádosti a zjištění při jednání a místním 
šetření, silniční správní úřad shledal, že žádost neobsahuje dostatek podkladů, aby mohl vydat 
rozhodnutí a proto podle § 45 odst. 2 zákona 

v y z ý v á 

žadatele, aby ve lhůtě 

do 90 dní od doručení této písemnosti, 
doplnil žádost o tyto podklady: 

- potvrzení o zaplacení správního poplatku 2000,- Kč dle položky 25a písm. a) přílohy 
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

- plán geodetického zaměření předmětné cesty. 

 

Pokud nebudou požadované dokumenty k žádosti ve stanovené lhůtě doplněny, bude řízení 
podle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu zastaveno. 
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USNESENÍ 
Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací, jako 
silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), 
podle § 64 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "správní řád"), 

p ř e r u š u j e 

řízení dle § 142 správního řádu zahájené podáním žádosti dne 14.2.2018 o deklaraci veřejně 
přístupné účelové komunikace na pozemcích parc. č. 451/1 a 333/2 vše v k.ú. Jíloviště, 

kterou podala  

Obec Jíloviště, IČO 00241334, Pražská 81, 252 02 Jíloviště, 

(dále jen "žadatel"). 

a podle ustanovení § 39 odst. 1 zákona 500/2004 Sb. správní řád určuje lhůtu 

do 90 dnů ode dne doručení této písemnosti 
ke splnění výše uvedené výzvy. 

 

Účastníkem řízení podle § 44b zákona o pozemních komunikacích a zároveň podle § 27 odst. 1 
správního řádu je: 

Obec Jíloviště, IČO 00241334, Pražská 81, 252 02 Jíloviště 

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu: 

-  Ing. Antonín Cvrček, nar. 17.4.1964, Pražská 54, 252 02 Jíloviště 

- Jan Cvrček, Pražská 2, nar. 17.1.1956, 252 02 Jíloviště 

- Ing. arch. Karel Cvrček, nar. 10.2.1955, U Ovčína 1470, 263 01 Dobříš 

- Ing. Martin Cvrček, nar. 13.12.1960,  Pražská 147, 252 02 Jíloviště 

 

Odůvodnění: 

Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o určení právního vztahu o deklaraci veřejně 
přístupné účelové komunikace na pozemcích parc.č. 333/2 a 451/1 v k.ú. Jíloviště. Silniční 
správní úřad zjistil, že žádost neobsahuje předepsané náležitosti a dostatečné podklady pro 
vydání rozhodnutí. Žadatele proto vyzval k doplnění žádosti a odstranění nedostatků a 
současně rozhodl o přerušení řízení. 

Silniční správní úřad posoudil předloženou žádost, zejména zda je v souladu s ustanoveními § 
37 správního řádu, § 45 správního řádu a § 142 správního řádu, a zjistil, že nejsou splněny 
všechny podmínky pro vydání rozhodnutí o deklaraci veřejně přístupné účelové komunikace, a 
v tuto chvíli není ani možné zhodnotit, zda se na pozemcích parc.č. 451/1 a 333/2 v k.ú. 
Jíloviště nachází veřejně přístupná účelová komunikace či nikoliv. 

Vzhledem k tomu, že žádost není úplná, byl žadatel vyzván k doplnění této žádosti a z tohoto 
důvodu bylo též rozhodnuto o přerušení řízení. Silniční správní úřad ve výzvě k doplnění podání 
uvedl konkrétní požadavky na doplnění žádosti a stanovil lhůtu do 90 dnů ode dne doručení 
výzvy pro doplnění podkladů. Jedním z nedostatků podání je nezaplacení správního poplatku 
pro řízení o určení právního vztahu v souladu se zákonem o správním poplatcích. Na základě 
zjištěných skutečností silniční správní úřad po provedeném přezkoumání předložených 
podkladů dospěl k závěru, že podání neobsahuje všechny potřebné náležitosti a řízení přerušil 
a podle § 45 odst. 2 správního řádu určil účastníkovi přiměřenou lhůtu k provedení úkonu, 
protože ji nestanoví zákon a je toho zapotřebí. Určením lhůty není ohrožen účel řízení ani 
porušena rovnost účastníků. 
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V protokolu z místního šetření spojeném s jednáním na místě konaném dne 22.5.2018 na 
pozemku parc.č. 451/1 v k.ú. Jíloviště je uvedeno, že silniční správní úřad bude po žadateli 
požadovat ,,vyjádření životního prostředí k možnosti vrácení komunikace do pozemku obce“ a 
,,vyjádření obecného stavebního úřadu z hlediska územního plánu ke stavbě komunikace na 
pozemku parc.č. 451/1 v k.ú. Jíloviště“. Silniční správní úřad má za to, že tyto podklady nejsou 
pro řešení deklarace veřejně přístupně účelové komunikace relevantní. Z tohoto důvodu tyto 
podklady nebudou od žadatele požadovány. 

Silniční správní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení 
právních předpisů ve výroku uvedených. 

 

Poučení účastníků: 

Silniční správní úřad bude v řízení pokračovat, jakmile odpadne překážka, pro níž bylo řízení 
přerušeno. Toto neplatí, bude-li návrh doplněn po lhůtě určené k doplnění podání. Nebudou-li 
ve stanovené lhůtě odstraněny podstatné vady žádosti, které brání pokračování v řízení, bude 
řízení podle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu zastaveno. Proti tomuto usnesení mohou 
účastníci řízení, kterým se oznamuje podle § 76 odst. 5 správního řádu podat odvolání do 15 
dnů ode dne jeho doručení.  
Odvolání proti usnesení nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Odvolání se 
podává ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, 
podáním u Městského úřadu Černošice, odbor stavební úřad, oddělení dopravy a správy 
komunikací, se sídlem Podskalská 19, 120 00 Praha 2. 
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. 
 
 
 
 
 
 

Bc. Martina Řezáčová v.r. 
 referent oddělení dopravy OSÚ 

 Městský úřad Černošice 
,,otisk razítka" 

  

Toto oznámení se vyvěšuje v souladu s § 25 odst. 2 správního řádu na úřední desce 
Městského úřadu Černošice a na úřední desce Obecního úřadu Jíloviště na dobu nejméně 15 
dní. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou. 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ........................................           Sejmuto dne: ...........................................  
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
Vývěsní lhůta začíná den po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno provést následující 
pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. 
 
Písemnost se zveřejňuje též způsobem umožňující dálkový přístup. 
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Obdrží: 
Účastníci: 
Obec Jíloviště, IDDS: e8rbs4j 
 
Na vědomí:  
Ing. Antonín Cvrček, Pražská č.p. 54, 252 02  Jíloviště 
Jan Cvrček, Pražská č.p. 2, 252 02  Jíloviště 
Ing. arch. Karel Cvrček, U Ovčína č.p. 1470, 263 01  Dobříš 
Martin Cvrček, Pražská č.p. 147, 252 02  Jíloviště 
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