oBEcNí únno BRLoH
č.p. 69, 53501 Brloh
Spis. zn.: 20012022

č.1: oua 24112022
Vyřizuje: lng. Luboš Minařík

Tel: 608439486
E-mai : §1]obp!r_@!a_!ry_az
l

Datum: 3.11.2022
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vEŘEJNÁ

vynlÁšxn

ROZHODNUTÍ
Obecní úřad Brloh, jako příslušný silničnísprávní úřad, příslušný k zařazení pozemní komunikace
do kategorie místníkomunikace podle ust. §40 odst. 5, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen ,,zákon o pozemních komunikacích"), a na

základě zmocnění v § 3 odst. 1 zákona č. 1311997 Sb., o pozemních komunikacích, v řízenío žádosti
Obec Brloh, č.p. 69, 5350í Brloh, lě: 00273384, zastoupená starostou obce Alešem
Drahokoupilem, podané dne 5.9.2022, ve věci vydání správního rozhodnutí ozařazení pozemních
komunikací podle §3 odst. 1zákona o pozemních komunikacích do kategorie místníkomunikace, a
sice pro pozemní komunikace v kat. územíchBenešovice u Přelouče a Brloh u Přelouče, evidované
v pasportu pozemních komunikací, zpracovaného společnostíGAP Pardubice s.r.o., v březnu 2019
(dále jen ,paspoň"), rozhodl takto:
Podle §3 odst. 1zákona o pozemních komunikacích

zařazuje
1. v katastrální územíBenešovice u Přelouče a Brloh u Přelouče do kategorie místníchkomunikací
lll. třídy (§ 6, odst.3, písm.c) zákona o pozemních komunikacích)
Poř.

Třída

č.

1c

lll

2c

1ll

3c

lll

4c

lll

Název (popis) komunikace

Celková
délka (m)
p.
Usek začínáu č. 14. Vede severním směrem a u č. p. 11 se stáčí 740
na východ. U zemědělského objektu se úsek stáčína jihovýchod a
končína kříženíse silnicí llll32214 u č. p. 25.
Usek začínána kříženíMK 3c a MK 4c u č. p. 77. Vede 20o
severovýchodním směrem a končípolní cestou u č. p. 74
Úsek začínána kříženísilnice lll/33811 u č. p.72.Na začátku úseku 55
se napojujíchodníky1d,2d a 11d. Vede severovýchodním směrem a
končína kříženíMK 2c a MK 4c u č. p.77.
Usek začínána kříženíMK 2c a MK 3c u č, p. 67. Na komunikaci 160
navazují chodníky 2d a 3d. Vede jihovýchodním směrem a podél
komunikace vedou chodníky 4d a 5d. Úsek končína kříženíse silnicí
Ull32214 a chodníků6d a 8d u č, p. 13.
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5c

lll

6c

lll

7c

lll

8c

lll

9c

lll

10c

lll

11c

lll

12c

lll

13c

lll

14c

lll

15c

lll

16c

lll

17c

lll

,18c

lll

Usek začínákříženímsilnice ll]l32214 a chodníků9d a 10d u č. p. 4. 117
Vede jihovýchodním směrem, kde podél komunikace vedou chodníky
9d a 10d. Končína kříženíMK 6c a MK 7c u č. p, 39.
Usek začínána kříženíMK 5c a MK 7c u č.p. 7. Na začátku úseku
265
vede podél komunikace chodník 10d, ktený ještě před zatáčkou
končí,Úsek vede jihovýchodním směrem u č. p. 11 se stáčína
severovýchod aza otáčkou opět vede jihovýchodnim ažjižním
směrem. Končína hranici pozemku p.č.51212.
Usek začínánakříženíMK 5c a MK 6c u č. p. 7. Vede jižnímsměrem 45
a končína mostu M1, kde na ni navazuje MK 8c u č, p. 43.
Usek začínáza mostem M1 kde navazuje na MK 7c u č. p. 43. Vede 100
jižnímsměrem a končína kříženíMK 9c a MK 10c u č. p. 28
Usek začínána kříženíMK 8c a MK 10c u č. p. 28. Vede 85
jihovýchodním směrem a za zatáčkou vede severovýchodním
směrem. Končísoukromou cestou k č. p. S+.
Usek začínána kříženíMK 8c a MK 9c u č. p. 28. Vede jižnímsměrem 98
a končína kříženíMK 11c a MK 12c u č. p. 42.
Usek začínána kříženíMK 10c a MK 12c u č.p. 42. Vede východním 89
směrem a končíu vjezdu na pozemky p.č.7Ol13 a p.č. 488/3. Dále
pokračuie iako soukromá cesta.

Usek začínána kříženíMK 10c

a MK 11c u č. p. 42.Vede

jihovýchodním směrem a končídvorem u č. p. 37.
Usek začínána kříženísilnice llll32214 u č. p. 95. Podél části úseku
vede chodník 9d. Úsek vede jíhozápadním směrem a končína křížení
s MK 14c a MK 15c u č. p. 51,
Usek začínána kříženíMK 13c a MK 15c u č. p.51. Vede
jihovýchodním směrem a koněíslepou ulicí u č. p. 60.
Usek začínána kříženíMK 13c a MK 14c u č. p. 51, Vede
jihozápadním směrem a končípolní cestou u č. p.71.
Usek začínána křižovatce s MK 7c u mostku přes Brložský potok u
č.p. 43. Pokračuje jihozápadním směrem a končíu vjezdu k
obiektu č.p. 88.
Úsek začínána siln]ci alll32214 u č.p. 50 naproti MK 4c. Pokračuje
jihovýchodním směrem a za č,p. 13 se pravoúhlou zatáčkou stáčík
severovýchodu, kde končíu hranice obiektu č.p. 19.
Usek začínána kříženís MK 8c u č.p, 43 a mostku přes Brložský
potok. Vede jihozápadním směrem po pravém břehu potoka
a končíuoploceníobiektu e,č. 87,

117

70
113
100

113
73
92

2, v katastrální územíBenešovice u Přelouče a Brloh u Přelouče do kategorie místníchkomunikací
lV. třídy (§ 6, odst.3, písm. d) zákona o poz. komunikacích)
Třída

Název (popis) komunikace

1d

lV

2d

lV

Usek začínána napojení na MK 3c u č. p,72. Vede severovýchodním
směrem podél komunikací MK 3c a MK 2c. Úsek končípolní cestou u
ě, p.74.
Usek začínána kříženís chodníkem 1íd u č. p. 69 (obecní úřad). 55
Vede severovýchodním směrem podél MK 3c a končína kříženíMK
3c s MK 4c. Na úsek se napoiuie chodník 5d u č. p.77.

Poř,
č,

Celková
délka (m)
253
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3d

lV

4d

lV

5d

lV

6d

lV

7d

lV

8d

lV

9d

lV

,l0d

lV

11d

lV

12d

lV

13d

lV

14d

lV

Úsek začínána kříženís MK 4c a chodníkem 4d u č. p, 77. Vede
severovýchodním směrem podél MK 2c a koněí travnatým porostem
za é. o.78.
Usek začínáu kříženíMK 2c a MK 4c u č. p. 77. Usek je zde napojen
na chodník 3d. Vede jihovýchodním směrem podél MK 4c a končína
kříženíchodníku 6d u č. p. 13.
Usek začínána kříženíMK 3c a MK 4c u č. p. 67. Usek je napojen na
chodník 2d. Vede jihovýchodním směrem podél MK 4c a končí
na kříženís chodníkem 8d u č. p. 13.
Usek začínánapojením se na chodník 4d u MK 4c u č. p. 92. Usek
vede severovýchodním směrem podélsilnice |lll32214 a končí
výiezdem u č. p. 25. Dále na úsek navazuie chodník 7d.
Usek začínáu vjezdu u ě. p. 25. Vede severornýchodním směrem
podél silnice llll32214 a končípříjezdovou cestou k č. p. 22
Usek začínána kříženís MK 4c a chodníkem 5d u č. p. 76. Vede
jihozápadním směrem podél silnice llll32214 a končíu rodinného
domu č. p. 49
Usek začínápodél MK 13c u č. p. 5'1. Vede severovýchodním směrem
a u zatáčky MK 5c se stáčíjihovýchodním směrem. Úsek vede podél
silnice llll32214- Usek končíu č. p. 48.
Usekzačínáu silnice \ll32214 u č.p.4. Vede jihovýchodním směrem
podél MK 7c a MK 8c a končípřed zatáčkou MK 8c u č. p. 39.
Usekzačínáu silnice llll32214 u č.p.4. Vede jihovýchodním směrem
podél MK 7c a MK 8c a končípřed zatáčkou MK 8c u č. p. 39,
Chodník zaéínána křižovatce MK 5c se silnicí |lJl32214 u č.p. 4. Vede
severovýchodním směrem podélsilnice llll32214 a končíu
vchodu do hospodv u vavřince.
Chodník zaóíná u objektu bývalé samoobsluhy (č p 50) a vede
severovýchodním směrem podél silnice llll32214 až ke konci
zástavby směrem na Benešovice, kde končíu oplocení objektu č.p.

60
155
150

107

84
45

152
133
151

67
,t65

83

Chodník začínácca 20m naproti č.p. 49 před křižovatkou silnice
lll/33811 a silnice llll32214 na jižnístraně silnice lll/33811. Vede

57

podél silnice do křižovatky a stáčíse od západu k jihu a končícca 20m
zakřižovatkou naproti č.p.85 u silnice llll32214.

Výše uvedené pozemní komunikace se zařazují do kategorie místních komunikací, protože slouží
převážně místnídopravě na územímístních částíměsta a jejich určení,dopravní význam a
technické vybavení splňují podmínky pro zařazení do této kategorie pozemních komunikací.
OznačeníúčastníkŮřízení podle § 27 odst. 1, písm, a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:
Obec Brloh, č.p. 69, 53501 Brloh

Státní pozemkový úřad, IDDS. z49per3
Správa a údžbasilnic Pardubického kraje, lDDS: ffhk8fq
Jirásek Petr, Svídnice 73, 538 24 Svídnice
Šolcová Gabriela, Stavařov 86, 53009 Pardubice
Třísko Pavel, Staré Holice 456, 53401 Holice
Třísková lva, Dubánkova 181, 53006 Pardubice
Marek Milan, Brloh 22,53501 Brloh
JeníčekMiroslav, Brloh 44, 53501 Brloh
Nalezinková Vladimíra, Brloh 81, 53501 Brloh
,l455,
Čtvrtečt<aOndřej, Pardubická
53501 Přelouč
Solilová Anna, prodloužená 1473,535 0't Přelouó
Kaplanová Drahuše, Brloh 41, 53501 Brloh
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odůvodněni:
Obecní úřad Brloh obdžel dne 5.9,2022 žádost Obce Brloh o zařazení pozemních komunikací do
kategorie místníchkomunikací podle §3 odst. 1 zákona o pozemních komunikací. Jedná se o
pozemní komunikace v obci Brloh a místníčásti Benešovice. Přílohou žádostibyl pasport místních
komunikací zpracovaný společnostíGAP Pardubice s.r.o., v březnu 2019. Z obsahu žádosti vyplývá,
že se jedná o komunikace, které historicky sloužímístnídopravě v obci a v místníčásti, a které jejich
vlastník eviduje v pasportu místníchkomunikací.
řízení. Účastníkem řízenípodle §27,
Silničnísprávní úřad se podrobně zabýval okruhem účastníků
odst. 1 písmeno a) správního řádu je Obec Br]oh, č.p. 69, 53501 Brloh, které je vlastníkem
předmětných komunikací a současně žadatelem. Účastníky řízení podle §27, odst. 1 jsou dále
vlastníci pozemků zastavěných komunikacemi.
řízenídle §27, odst. 2 správního řádu správní úřad zahrnul uživatele
Do okruhu vedlejších účastníků

přilehlých nemovitostí, kteří předmětné komunikace užívajía dalšídotčenésubjekty, které nemusí
být správnímu orgánu známy. S ohledem na velký počet úěastníkůřízení dle §27, odst. 2 není možné
všechny tyto účastníkyřízeníjmenovitě uvést.

Pozemní komunikace, které tvořily síťmístníchkomunikací před 1,4.1997, jsou i dnes automaticky
považovány za místníkomunikace. Protože od účinnostisoučasnéhozákona o pozemních
komunikacích je již možnéexistující komunikace zařazovat pouze správním rozhodnutím a při
výkonu vlastnických práv a povinností se ukazuje potřeba existence právního rozhodnutí o zařazení
pozemních komunikací do kategorie místníkomunikace i pro historickou síťmístních komunikací,
byla podána vlastníkem komunikací předmětná žádost. Důvodem podání žádosti o vydání
rozhodnutíje sjednocení stavu faktického se stavem právním.

Obecní úřad Brloh oznámil přípisem ze dne 12.9.2022 zahájení řízení o zařazeni uvedených

pozemních komunikacích do kategorie místníkomunikace účastníkům
řízení a dotčeným orgánům
a dalšímdotčeným subjektům. Přípis byl vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu
Brloh, současně byla účastníkůmřízení dána v souladu s §36, odst. 3 správního řádu možnost
vyjádřit se k podkladům řízenípřed vydáním rozhodnutí. Hlavním účastníkůmdle § 27, odst. 1
řízenís ohledem na jejich počet
správního řádu doručoval v řízení jednotlivě, vedlejšímúčastníkům
vyhláškou
(přesahuje třicet) doručoval správní orgán veřejnou
Vlastnické váahy k pozemkům pod komunikacemi s ohledem na ust. §3 odst. 1, §9 odst. 1 a § 17
odst. 2 zákona pozemních komunikacích, nemají na řízení o zařazeni do kategorie vliv, neboť o
zařazení pozemní komunikace do kategorie místníkomunikace rozhoduje příslušnýsilničnísprávní
úřad na základě jejího určení,dopravního významu a stavebné technického vybavení. Jestliže byla
zřízena stavba místníkomunikace na cizím pozemku, dodatečně se dosahuje majetkoprávního
vypořádání s vlastníkem pozemku, případně se zřizuje k pozemkům věcné břemeno.

Třídy místníchkomunikací vyplývají z pasportu a jsou v souladu s ustanovením §6 odst. 3 zákona o
pozem ních komunikacích.

Na základě výše uvedeného zdejšísilničnísprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku
rozhodnutí, tedy uvedené komunikace v kat. územíchBenešovice u Přelouče a Brloh u Přelouče
zařadil do kategorie místníkomunikace.
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pouěení účastníků:
Protitomuto rozhodnutí lze podle ust. §81 odst. 1 a §83 odst. 1 správního řádu podat odvolání, a to

do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy,

silničníhohospodářství a investic, ktený o odvolání rozhodne, a to cestou Městského úřadu Přelouč,
odboru stavebního, vodoprávního a dopravy, u něhož se odvolání podává.
Lhůta pro podání odvolání se počítáode dne následujícího po doručenípísemnéhovyhotovení
rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručenéa uložené
rozhodnutí připraveno k vyzvednutí,

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnosti rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v

takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastníkdostal
jeden stejnopis. Nepodá-li účastník- odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotovíje na jeho náklady
správní úřad. Odvolání jen proti odůvodněnírozhodnutí je nepřípustné

@3

lng. Luboš Minařík

místostarosta obce

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

0t

1l.

iln

oÚ BRLOH
,i'rlylrtč 535

Sejmuto dne:

ů1

Razítko, podpis orgánu, kteriý potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Obdrží:
Účastníci řízení- žadatel, vlastníci pozemků pod komunikacemi §27, odst. t SŘ (dodejka, datová
schránka):
Obec Brloh, č.p. 69, 53501 Brloh
Státní pozemkový úřad, |DDS. z49per3
Správa a údržbasilnic Pardubického kraje, lDDS. ffhk8fq
Jirásek Petr, Svídnice 73, 538 24 Svídnice
Šolcová Gabriela, Stavařov 86, 53OO9 Pardubice
Třísko Pavel, Staré Holice 456, 53401 Holice
Třísková lva, Dubánkova 181,53006 Pardubice
Marek Milan, Brloh 22,53501 Brloh
JeníčekMiroslav, Brloh 44, 5350,t Brloh
Nalezinková Vladimíra, Brloh 81, 53501 Brloh
ČtvrtečkaOndřej, Pardubická 1455, 53501 Přelouč
Solilová Anna, Prodloužená 1473,535 01 Přelouč
Kaplanová Drahuše, Brloh 41, 53501 Brloh
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vyhláškou)
ostatní účastníciřízení §27, odst. z sŘ (ooozí veřejnou

Vlastníci přilehlých nemovitostí v obci

Dotčenéorány:
pardubického kraje, Dopravní insPektorát Policie, lDDS: ndihP32
Krajské ředitelství policie

Dále obdží:
1x úřední deska obecního úřadu Brloh
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