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č.j.VVES-430/2018 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

ROZHODNUTÍ 

o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací 

 
Obecní úřad Veliká Ves, jako věcně, místně a funkčně příslušný silniční správní úřad podle ust. § 40 

odst. 5) písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o pozemních komunikacích“ a „správní orgán“),  

 

zařazuje 

podle ust. § 3 odst. 1) zákona o pozemních komunikacích 

 

A. následující pozemní komunikace v k.ú. Veliká Ves u Prahy, obec Veliká Ves, okres 

Praha - východ, do kategorie místních komunikací III. třídy: 

- komunikace „ulice Slunečná“ nacházející se na pozemcích p.č. 86/1 a p.č. 909/1 

v k.ú. Veliká Ves u Prahy, obec Veliká Ves, okres Praha – východ, jejíž výstavba byla 

povolena Městským úřadem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odborem dopravy, 

rozhodnutím č. 23 – stavebním povolením č.j. 150/64667/2013 ze dne 3.2.2014 a 

užívání bylo povoleno Městským úřadem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 

odborem dopravy, kolaudačním souhlasem č.j. 150/44827/2015 ze dne 19.8.2015; 

geodetické zaměření skutečného provedení stavby komunikace zpracoval Ing. Václav 

Trnka v 08/2015, č. zakázky 17/15 (uloženo na Obecním úřadě Veliká Ves). 

- komunikace „ulice Krajní“ nacházející se na pozemcích p.č. 189/13 a p.č. 189/14 

v k.ú. Veliká Ves u Prahy, obec Veliká Ves, okres Praha – východ, jejíž výstavba byla 

povolena Městským úřadem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odborem dopravy, 

rozhodnutím č. 63 – stavebním povolením č.j. 150/11875/2014 ze dne 14.4.2014 a 

užívání bylo povoleno Městským úřadem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 

odborem dopravy, kolaudačním souhlasem č.j. 150/43338/2014 ze dne 27.8.2014; 

geodetické zaměření skutečného provedení stavby komunikace zpracoval Tesařík a 

Frank, geodetické práce, s.r.o., dne 29.7.2014 (uloženo na Obecním úřadě Veliká 

Ves). 

 

B. následující pozemní komunikaci v k.ú. Veliká Ves u Prahy, obec Veliká Ves, okres Praha 

- východ, do kategorie místních komunikací IV. třídy: 

- chodník podél komunikace „ulice Slunečná“ nacházející se na pozemku p.č. 86/1 

v k.ú. Veliká Ves u Prahy, obec Veliká Ves, okres Praha – východ, jehož výstavba 

byla povolena Městským úřadem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odborem 

dopravy, rozhodnutím č. 23 – stavebním povolením č.j. 150/64667/2013 ze dne 

3.2.2014 a užívání bylo povoleno Městským úřadem Brandýs nad Labem – Stará 

Boleslav, odborem dopravy, kolaudačním souhlasem č.j. 150/44827/2015 ze dne 

19.8.2015; geodetické zaměření skutečného provedení stavby chodníku zpracoval Ing. 

Václav Trnka v 08/2015, č. zakázky 17/15 (uloženo na Obecním úřadě Veliká Ves). 

 

 

Odůvodnění: 

Správnímu orgánu byl dne 20. 8. 2018 doručen návrh obce Veliká Ves, IČ: 43750486, se sídlem 

mailto:ouvelikavesuprahy@seznam.cz


Obecní úřad Veliká Ves, Hlavní 69, Veliká Ves, 250 70 Odolena Voda, ze dne 20. 8. 2018  na 

zařazení výše uvedených pozemních komunikací do kategorií místních komunikací ve smyslu ust. § 6 

zákona o pozemních komunikacích.  

Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení. 

Správní orgán má k dispozici technickou dokumentaci týkající se staveb komunikací a má za to, že 

návrh je tak dostatečným podkladem pro vydání rozhodnutí ve smyslu ust. § 3 odst. 1) zákona o 

pozemních komunikacích a že není třeba vyžadovat doplnění dalších dokladů či stanovisek a 

s ohledem na znalost místní situace ani nařizovat místní šetření.  

Dle vyjádření navrhovatele jsou předmětné pozemní komunikace ve vlastnictví navrhovatele (tj. obce 

Veliká Ves). Komunikace se nacházejí na pozemcích ve vlastnictví navrhovatele (tj. obce Veliká Ves), 

s výjimkou pozemku p.č. 189/14 v k.ú. Veliká Ves u Prahy, obec Veliká Ves, okres Praha - východ, 

který je ve vlastnictví fyzické osoby.  

Pozemní komunikace uvedené v části A. výroku tohoto rozhodnutí jsou veřejně přístupnými 

pozemními komunikacemi, které slouží místní dopravě na území obce, a splňují znaky místní 

komunikace III. třídy (obslužné komunikace umožňující přímou dopravní obsluhu jednotlivých 

objektů, přístupné běžnému provozu motorových vozidel) ve smyslu ust. § 6 odst. 2) písm. c) zákona o 

pozemních komunikacích. Pozemní komunikace uvedené v části B. výroku tohoto rozhodnutí jsou 

veřejně přístupnými pozemními komunikacemi, které slouží místní dopravě na území obce, a splňují 

znaky místní komunikace IV. třídy (samostatné chodníky a chodníky, které jsou komunikacemi 

nepřístupnými provozu silničních motorových vozidel) ve smyslu ust. § 6 odst. 2) písm. d) zákona o 

pozemních komunikacích.  

Vzhledem k výše uvedenému správní orgán rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 

 

 

Poučení o odvolání: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. § 81 odst. 1) správního řádu podat odvolání, a to ve lhůtě do 15 

dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy, podáním 

učiněným prostřednictvím Obecního úřadu Veliká Ves (adresa: Hlavní 69, Veliká Ves, 250 70 

Odolena Voda).  

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. 

 

 

 

 

Lenka Kučerová v.r. 

starostka obce 

 
 

Obdrží: 

Navrhovatel: Obec Veliká Ves, IČ: 43750486, se sídlem Obecní úřad Veliká Ves, Hlavní 69, Veliká 

Ves, 250 70 Odolena Voda 

 

 

Zveřejňuje se po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Veliká Ves. Patnáctým dnem 

po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou (vznikají právní účinky spojené s doručením 

písemnosti). 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: ……………………………  

Současně zveřejněno na elektronické úřední desce. 

 

Sejmuto z úřední desky dne: ……………………………. 


