Obec Svojetice

251 62 Mukařov, Na Kopci 14, tel./fax 323 660 600
ICO: 00240834
web: www.svojetice.cz, e-mail: urad@svojetice.cz DS: 39aakyt
úřední dny: pondělí 8.00-12.00 hodin, středa 8.00-12.00 a 16.00-18.00 hodin

Datum:

23.07.2021

Číslo jednací:

1234/2021/OU/JCh

Oznámení o podaném odvolání proti rozhodnutí vydaném v řízení s velkým počtem
účastníků
(§ 144 odst. 5 správního řádu)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o podaném odvolání

Obecní úřad Svojetice, který jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 5 písm. a)
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ve věci
zařazení pozemních komunikací v k.ú. Svojetice do kategorie místní komunikace, vydal
rozhodnutí ze dne 24. 6. 2021, podle § 144 odst. 5 správního řádu
oznamuje,
že proti shora uvedenému rozhodnutí bylo v řádném termínu podáno 8 odvolání, která jsou
přílohou této veřejné vyhlášky.
Obecní úřad Svojetice ve smyslu § 144 odst. 5 správního řádu plní tímto povinnost
vyrozumět účastníky řízení o podaných odvoláních a zároveň je
vyzývá,
aby se k podaným odvoláním vyjádřili Obecnímu úřadu Svojetice, a to v termínu do 15 dnů
ode dne zveřejnění této veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno dne:

Ing. Jana Chromá
Pověřený úředník

Sejmuto dne:
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Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Zborovská 11
150 21 Praha 5
Prostřednictvím
Obecní úřad Svojetice
Na Kopci 14
251 62 Svojetice

Podatel:
Jméno: Jan Marek, Na podkovách 242, Svojetice

Ve Svojeticích dne 9.7.2021

Věc: Odvolání proti rozhodnutí veřejnou vyhláškou
Reaguji na rozhodnutí veřejnou vyhláškou ze dne 24.6.2021 vydané Obecním úřade Svojetice „O
zařazení pozemních komunikací v k.ú. Svojetice do kategorie místní komunikace“ , která byla
vyvěšena na úřední desce na webu obce Svojetice dne 30.6.2021.
Jsme s manželkou vlastníky nemovitosti p.č 242, která sousedí s pozemkem p.č. 177/4 k.ú. Svojetice,
na kterém je umístěna komunikace zahrnutá v Pasportu místních komunikací a využíváme jako
občané obce Svojetice veřejně přístupné komunikace, splňujeme tedy zákonné požadavky na
účastníka řízení.

Vznáším námitky k danému rozhodnutí z následujících důvodů
Z daného rozhodnutí vyplývá, že byl na zasedání obce Svojetice dne 23.6.2021 usnesením č. 2021-07061 schválen nově zpracovaný Pasport místních komunikací.
Tento Pasport místních komunikací nebyl před schválením s občany obce nijak komunikován a
občané se nemohli k návrhu a změnám nijak vyjádřit. Předchozí Pasport byl schválen před 4mi roky a
probíhalo standardní připomínkování a komunikace s občany.
Nově schválený Pasport je jako celek přílohou výše uvedeného rozhodnutí veřejnou vyhláškou,
nicméně samotné rozhodnutí jmenuje pouze několik konkrétních ulic z pasportu, kde dochází ke
změně jejich klasifikace, přičemž v samotném revidovaném pasportu je ale změn více.
Ve výše zmíněném rozhodnutí tedy dochází k evidentnímu rozporu v tom, že sice informuje o
schválení nového Pasportu, ale zároveň komunikuje pouze některé změny. V rozhodnutí není
srozumitelně popsáno, co se vlastně mění a proč (jak se změnila situace za poslední 4 roky), a také
proč se v rozhodnutí konkrétně mění zařazení pouze vybraných ulic.
Seznam uvedených změn nekoresponduje se skutečnými změnami mezi předchozím a nově
schváleným Pasportem. Není tedy jasné, co rozhodnutí vlastně rozhoduje.

Jakékoli právní úkony obce mají být srozumitelné a rozhodnutí jednoznačná. Z výše uvedených
důvodů žádám o zrušení tohoto rozhodnutí vyhláškou.
Zároveň vzhledem k důležitosti daného rozhodnutí vyhláškou a času, kdy bylo rozhodnutí vydáno (v
době, kdy začínají prázdniny, jsou státní svátky, řada občanů je na dovolené nebo je stále omezena z
důvodu Covidu) žádám o prodloužení termínu k odvolání a vyjádření se k danému rozhodnutí
vyhláškou či k Pasportu o dalších 30 dní, přičemž pevně věřím že je v zájmu obce tyto změny s
občanům jednoznačně komunikovat a umožnit veřejnou diskusi.

S pozdravem,
Jan Marek

Krajský úřad 5tředočeského kraje
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Zborovská 11
150 21 Pra ha 5

prostřednictvím
Obecní úřad Svojetice
Na Kopci 14
251 62 svo.ietice

Podatel:
jméno: lng. Jana Marková, Na Podkovách 2],5, Svojetice
.jméno: lng. Petr Marek, Na Podkovách 215,svojetice

Ve Svo.ieticích dne ].0.7.2021

Věc: odvolání

píoti rozhodnutí veře!nou whláškou

pozemních
Dne 24,6.2027 vydal obecní úřad Svojetice rozhodnutí veřejnou vyhláškou o zařazení
komunikacív k.ú. svojetice do kategorie místníkomunikace, která byla vyvěšena na úřednídesce na
Webu obce svojetice dne 30.6.2021.

Vzhledem k tom u, že jsme vlastníky nemovito sti p.č.L77l35, která sousedí s pozemkem p.č. L77la
pasportu místních komunikací a
k.ú. svoietice, na kterém je umístěna komunikace zahrnutá v
využíváme jako občanéobce svojetice veřejně přístupné komunikace, splňujeme zákonné požadavky
na účastníkařízení.

Vznášíme věcné námitky k danému rozhodnutí a nesouhlas s daným íozhodnutím,

1)

daného rozhodnutí VyplýVá, že byl na zasedáníobce Svojetice dne 23.6.2021 usnesením č.
2021-07-061 schválen nově zpracovaný Pasport místníchkomunikacÍ. Tento Pasport místních
komunikací nebyl před schválením s občany obce nijak komunikován a občanése nemohli
k návrhu a změnám nijak vyjádřit. k dnešnímudni nebyl ani zápis ze zasedání na webu obce

Z

zveřejněn.

2)

Dle vyhlášky

č.t}4lLgg7 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích má

neimenší rozsah evidence místníchkomunikací zahrnovat délku místníchkomunikací l. až lll.
třídy v km, počet a celkovou délku mostů na nich v km a obiem finančníchprostředků
wnaloženÝch na ieiich vÝstavbu a zvlášť na ieiich údržbu. V přiloženém Pasportu místních
komunikací p[99g_9yg9!p4y33!!!9!y na údržbukomunikací ani jejich rekonstrukce či
výstaVbu.

3)

V rozhodnutí vyhláškou jsou uvedena pouze evidenčníčíslakomunikací, a to 1c-l0c, 1d_5d.
Nejsou uVedena parcelní číslaani názvy ulic. V přiloŽeném PasDortu místnÍGhkomunikací se
tato evidenční číslanenalézaií. Není tedy zřejmé, k jakému Pasportu místníchkomunikací se

dané rozhodnutí vyhláškou vztahuje! zda jde
o odkaz na číslováníkomunikací z pasportu
z roku 2014, nebo špatně uvedené číslování
z Pasportu z roku Z,2l,přičemž čÍslování
komunikací v obou pasportech je žcela jiné.
Domníváme se, že takto uvedené značenív
rozhodnutí vyhláškou neníjednoznačné je
a

zmatečné.

4)

vzhledem k tomu, že rozhodnutí bylo vyvěšeno
na úřednídesce bez přílohy, je uvedení pouze
číselevidenčníchpro občany nesrozumitelné.
Na webu obce navíc bylo toto rozhodnutí
změněno, poprvé bylo vyvěšeno bez přílohy.
Domníváme se, že by v rozhodnutí vyhláškou
měla být uvedena i číslaparcel a názvy ulic, kterých
se to týká, aby bylo jednoznačně určeno,
o jaké komunikace se jedná.

5)

nebo vznést námitku,

6)

7)

zařazeníněkterých komunikací do místních komunikacíje
v rozporu se skutečným stavem.
v mnoha případech bylo změněno zařazení
komunikaci at*oli oa roku 2014 se stav a situace
týkajícísekomunikací nezměnil, Některé komunikace,
které byly v Pasportu místních
komunikací v roce 20'J.4 zařazeny do účelových
komunikacíjsou v novém pasportu místních
komunikací zařazeny do jiných kategorií např.
místníkomunikace lll. třídy nebo místní
komunikace lv, třídy bez jakéhokoli odúvodnění.
komunikace zařazené do místních
komunikací nemají odpovídajícírozměry týkajícíse
šíře komunikace, jsou omezeně přístupné,
mají povahu sm íšenéhoprovozu, zklidněné u lice
nebo jsou jen Účelové. Nespojují jednotlívé
části obce a sloužíjen ke spojeníjednotlivých
nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto
nemovitostí, ke spojení nemovitostís ostatními
komunikacemi nebo k obhospodařování
zemědělských pozemků, (př.
c-a,77c-b,23c,22c,O5d,L2d,74d
'Lc,o2c,O7c,o5c,8c,9c,l.c,l1c,7
dle nového Pasportu).
V Pasportu místníchkomunikací nejsou zaneseny
všechny stávajícípropustky.

obec má jednat ve prospěch svých občanů.
Rozhodnutíobce mají btlt srozumitelná
jednoznačná.
Z výše uvedených
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řada občanůje na aovotene nebo je stále
omezena
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