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ROZHODNUTÍ
Městský úřad Janovice nad Úhlavou – silniční správní úřad, jako věcně příslušný správní úřad
podle § 40 odst. 5, písm. c) zákona č. 13/1997 sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
změn a doplňků a v souladu s § 142 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění
pozdějších změn a doplňků, vydává osvědčení o existenci veřejně přístupné účelové komunikace
na pozemku parcelní číslo 572/2, katastrální území Dubová Lhota.

Odůvodnění:
Městský úřad Janovice nad Úhlavou – silniční správní úřad, postupoval při vydání tohoto
osvědčení v souladu s § 40 odst. 5, písm. c) zákona č. 13/1997 sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších změn a doplňků a v souladu s § 142 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., o správním
řízení, ve znění pozdějších změn a doplňků, kdy přihlédl zejména k těmto skutečnostem:
1) Veřejně přístupná účelová komunikace fakticky naplňuje všechny potřebné znaky:
a) na pozemku 572/2 v k.ú. Dubová Lhota je patrná stálá cesta v terénu,
původně vybudovaná pro obsluhu kravína roce 1963. Parcela p.č. 572/2
vznikla v létech 1998 až 1999 novým mapováním z PK 572 a druh pozemku
pod komunikací byl změněn na: ostatní plocha, s využitím pozemku na:
ostatní komunikace, kdy nově vzniklý pozemek 572/2 zcela zjevně kopíruje
hranice předmětné účelové komunikace
b) cesta slouží pro napojení nemovitostí p.p.č. 569/2, 571/5, 16; st.p.č. 4/1,
4/2, 30/2, všechny s příslušenstvím; všechny v k.ú. Dubová Lhota na silnici
III. třídy č. 19210. (rozhodnutí Ústavního soudu, sp. zn. II. ÚS 268/06 ze dne
9. 1. 2008)
c) silničnímu správnímu úřadu není známý žádný dokument ani skutečnost,
kterými by vlastník v době vzniku komunikace vyslovil souhlas či nesouhlas
pro anebo proti vybudování této účelové, veřejně přístupné komunikace a
tudíž se vznikem komunikace mlčky souhlasil. (rozhodnutí Nejvyššího
správního soudu č.j.: 1 As 76/2009-60 ze dne 22. 12. 2009)
d) stavby na st.p. 4/1, 4/2 jsou trvale obydleny, stavba na st.p.č. 30/2 slouží
jako jízdárna a parcely p.č. 569/2, 573 a 575 jsou pronajaty pro zemědělskou
výrobu a pro všechny vyjmenované nemovitosti slouží předmětná komunikace
v současné době jako jediná a nezbytná každodenní dopravní cesta.
(rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č.j.: 5 As 27/2009-66 ze dne 30. 9.
2009)
2) Městskému úřadu Janovice nad Úhlavou – silničnímu správnímu úřadu nebyly, vyjma podání
vlastníků nemovitostí, přístupných předmětnou komunikací, doručeny do dnešního dne žádné námitky

ani připomínky ke správnímu řízení o vydání svědčení o existenci veřejně přístupné účelové
komunikace.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze písemně odvolat do 15-ti dnů od jeho doručení ke Krajskému úřadu
Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství podáním, učiněným u zdejšího Městského
úřadu Janovice nad Úhlavou.
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