
Č. j.: 108/2013-120-STSP/6

ROZHODNUTÍ

Ministerstvo dopravy, jako věcně příslušný  orgán dle § 40 odst. 2 písm. e) zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
pozemních komunikacích“), přezkoumalo rozhodnutí odboru dopravy Krajského úřadu 
Středočeského kraje č.j. 223287/2011/KUSK-DOP/HOL, spis. zn. SZ_223287/2011/KUSK ze dne 
16. 1. 2013, kterým bylo v odvolacím řízení zrušeno rozhodnutí Městského úřadu Řevnice č.j.: 
4297/2011/SO/Be ze dne 7. 10. 2011, kterým bylo rozhodnuto o žádosti Petra Zavadila, nar. 13. 12.
1968, bytem Pod Selcem 826, 252 30 Řevnice, ze dne 2. 11. 2009, o deklaraci existence veřejně 
přístupné účelové komunikace na části pozemkové parcely č. 1960 v katastrálním území Řevnice, a 
o žádosti Ing. Luboše Veselého, nar. 20.3.1960, bytem Na Záhonech 1386/73, 141 00 Praha 4,  ze 
dne 21. 7. 2010, o určení neexistence veřejně přístupné účelové komunikace na pozemových 
parcelách č. 1919/1, 1919/2 a 1960 v katastrálním území Řevnice, a věc byla vrácena Městskému 
úřadu Řevnicek novému projednání.

Ministerstvo dopravy rozhodlo v řízení dle § 98 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) podle § 97 odst. 3 správního řádu

t a k t o :
I.

rozhodnutí odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje č.j. 223287/2011/KUSK-
DOP/HOL, spis. zn. SZ_223287/2011/KUSK ze dne 16.1.2013, kterým bylo v odvolacím řízení 
zrušeno rozhodnutí Městského úřadu Řevnice č.j.: 4297/2011/SO/Be ze dne 07.10.2011, se ruší a 
věc se vrací odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje k novému projednání.

II. 

Podle § 99 odst. 1 správního řádu účinky rozhodnutí Ministerstva dopravy č.j. 108/2013-120-
STSP/6 nastávají ode dne právní moci rozhodnutí č.j. 223287/2011/KUSK-DOP/HOL, spis. zn. 
SZ_223287/2011/KUSK ze dne 16.1.2013, t.j. od 4.2.2013.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
 Ing. Luboš Veselý, Na Záhonech 73, 141 00 Praha 4
 Petr Zavadil, Pod Selcem 826, 252 30 Řevnice
 Alice Zavadilová, Pod Selcem 826, 252 30 Řevnice
 Zbyněk Hrubec, Pod Selcem 1000, 252 30 Řevnice
 Josef Chour, Branická 573/11, 147 00 Praha – Braník
 Jaroslava Chourová, Branická 573/11, 147 00 Praha – Braník
 Václav Běhal, Pod Selcem 1146, 252 30 Řevnice
 Hana Běhalová, Pod Selcem 1146, 252 30 Řevnice
 Město Řevnice, Náměstí. Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice

Ministerstvo dopravy – Odbor pozemních 
komunikací

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
PO BOX 9, 110 15 Praha 1
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O d ů v o d n ě n í :
Dne 2. 11. 2009 obdržel Městský úřad Řevnice (dále jen „městský úřad“) žádosti Petra 

Zavadila, o zahájení řízení o určení právního vztahu dle § 142 správního řádu ve věci existence
veřejně přístupné účelové komunikace na části pozemku p. č. 1960 v k.ú. Řevnice. Městský úřad 
dne 21. 12. 2009 oznámil účastníkům řízení zahájení správního řízení dle § 142 správního řádu. 
Návrh byl pak doplněn dne 28. 1. 2010 o přesné určení polohy pozemní komunikace na pozemku,
provedené zaměřením skutečného průběhu cesty. 

Dne 23. 7. 2010 byl Městskému úřadu doručen návrh Ing. Luboše Veselého na vydání 
deklaratorní rozhodnutí o tom, že neexistují veřejně přístupné účelové komunikace na pozemních p.
č. 1919/1, 1919/2 a 1960 v k. ú. Řevnice.

Dne 4. 8. 2010 vydal městský úřad usnesení č.j. 2100/2010/SO/Be, kterým dle § 140 odst. 1
správního řádu spojil řízení o obou podaných žádostech a určil, že společné řízení bude vedeno pod 
sp. zn. 2032/09. Dne 4. 8. 2010 pak usnesením č.j. 2101/2010/SO/Be řízení přerušil za účelem 
zpracování znaleckého posudku. Zároveň stanovil lhůtu účastníkům řízení pro formulaci otázek pro 
určeného znalce. Znalecký posudek byl zpracován dne 4. 9. 2010. V průběhu řízení proběhlo 
několikrát místní šetření a ústní jednání. 

Dne 25.10.2010 vydal městský úřad rozhodnutí č.j. 3138/2010/SO/Be, kde výslovně uvedl: 
„podle § 141 odst. 7 správního řádu, a to řízení o určení právního vztahu § 142 správního řádu, 
s odkazem na úpravu podle § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, rozhodnul takto:

1. Deklaruje se veřejně přístupná účelová komunikace podle § 7 odst. 1 zákona o pozemních 
komunikacích na pozemkových parcelách č. 1919/1, 1919/2 a části pozemkové parcely č. 
1960 v katastrálním území Řevnice, jak je specifikováno zaměřením skutečného průběhu 
cesty zpracovaného dne 20.01.2010 Ing. Ivonou Trojanowiczovou, ověřeného Ing. 
Markem Hašplem, zeměměřičských inženýrem, jako osobou oprávněnou, pod č. 
019/2010.

2. Návrh na určení neexistence veřejně přístupné účelové komunikace podle § 7 odst. 1 
zákona o pozemních komunikacích na pozemkových parcelách č. 1919/1, 1919/2 a 1960 v 
katastrálním území Řevnice se zamítá.”.

Proti tomuto rozhodnutí podal odvolání Ing. Luboš Veselý a městský úřad předal dne 
5.1.2011 odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje (dále jen „krajský úřad”) spis k 
provedení odvolacího řízení. Dne 18.4.2011 vydal krajský úřad rozhodnutí č.j. 
001690/2011/KUSK, kterým rozhodnutí městského úřadu zrušil a věc vrátil k novému projednání. 
Důvodem pro vrácení věci k novému projednání bylo to, že rozhodnutí městského úřadu 
neobsahovalo ve výrokové části označení účastníků řízení, odůvodnění neobsahovalo důvody 
rozhodnutí ve věci, spis nebyl veden dle § 17 odst. 1 správního řádu, protokoly z jednání 
neodpovídaly § 18 správního řádu. 

Městský úřad provedl doplnění spisu a dne 7.10.2011 vydal rozhodnutí č.j. 4297/2011/SO/Be, 
kde výroková část obsahovala naprosto identický text jako v případě prvního rozhodnutí ve věci 
(rozhodnutí č.j. 3138/2010/SO/Be ze dne 25.10.2010).

Dne 25.10.2011 bylo doručeno odvolání Ing. Luboše Veselého a městský úřad předal dne 
24.11.2011 krajskému úřadu spis k provedení odvolacího řízení. 

Dne 16.1.2013 vydal krajský úřad rozhodnutí č.j. 223287/2011/KUSK-DOP/HOL (dále jen 
“rozhodnutí”), kterým zrušil rozhodnutí městského úřadu č.j. 4297/2011/SO/Be ze dne 7.10.2011 a 
věc vrátil k novému projednání. Důvodem pro zrušení rozhodnutí městského úřadu bylo to, že 
výroková část rozhodnutí obsahovala údaj o § 141 odst. 7 správního řádu. Krajský úřad dále 
městskému úřadu sdělil, že v pokračujícím řízení musí zjistit, zda trvá potřeba žadatele o vydání 
rozhodnutí dle § 142 správního řádu a s ohledem na časový odstup od podání návrhu je třeba dále 
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zjistit aktuální situaci na místě. Dále se obecně vyjádřil k tomu, že rozhodnutí považuje za 
nesrozumitelné a nepřezkoumatelné. 

Dne 8.2.2013 byl Ministerstvu dopravy doručen podnět Města Řevnice, účastníka řízení, na
provedení přezkumného řízení ve věci rozhodnutí krajského úřadu. Dne 7.3.2013 byl pak 
Ministerstvu dopravy, na jeho žádost, doručen spis, který byl veden v dané věci. Ze spisu bylo 
zjištěno, že rozhodnutí krajského úřadu bylo vydáno v rozporu s právním předpisem a porušení 
právního předpisu je naprosto zřejmé již ze spisového materiálu. Proto ministerstvo dospělo k 
závěru, že je možné zrušit rozhodnutí krajského úřadu ve zkráceném přezkumném řízení. 

Od svého počátku je řízení vedeno jako  řízení o určení právního vztahu dle § 142 správního 
řádu. Podle tohoto ustanovení může žádost o vydání deklaratorního rozhodnutí podat každý, kdo 
prokáže, že je to nezbytné k uplatnění jeho práv. Jedná se tedy jednoznačně o řízení zahajované na 
žádost účastníka řízení, tedy dle § 44 správního řádu. Žadatel má právo podat žádost o vydání 
rozhodnutí, čímž je správní řízení zahájeno a správní orgán má povinnost o žádosti rozhodnout. 
Zahájení řízení je tedy pevně v dispozici účastníka řízení. Dle § 45 odst. 4 správního řádu může v 
určeném stadiu správního řízení žadatel vzít žádost zpět. Pokud by tedy žadatel netrval na jejím 
projednání již by zpětvzetí dávno učinil. Proto se jeví jako nesmyslný pokyn krajského úřadu 
vydaný směrem k městskému úřadu týkající se ověření skutečnosti, zda žadatel trvá na projednání 
žádosti. Pokud by tomu tak nebylo, jistě by žádost vzal zpět i bez dotazu učiněného správním 
orgánem. Je tedy povinností správního orgánu o žádosti rozhodnout.

Jak bylo řečeno, jednalo se v řízení o vydání rozhodnutí dle § 142 správního řádu. Podle odst. 
3 citovaného ustanovení platí pro dokazování v tomto řízení § 141 odst. 4 správního řádu obdobně. 
Prioritně tedy správní orgán vychází z důkazů navržených účastníky řízení a pokud jsou při 
posouzení věci nedostačující, pak může správní orgán provádět i jiné důkazy. Jestliže účastníci 
řízení neoznačí důkazy potřebné k prokázání svých tvrzení, vychází správní orgán z důkazů, které 
byly v řízení provedeny. Obě rozhodnutí městského úřadu (č.j. 3138/2010/SO/Be, č.j. 
4297/2011/SO/Be) obsahovala identickou část výroku , a to: “podle § 141 odst. 7 správního řádu, a 
to řízení o určení právního vztahu § 142 správního řádu, s odkazem na úpravu podle § 7 odst. 1 
zákona o pozemních komunikacích, rozhodnul takto:”. Přičemž v případě prvního odvolacího řízení 
(rozhodnutí krajského úřadu č.j. 001690/2011/KUSK) krajský úřad tuto část výroku vůbec 
neshledal vadnou a ve druhém případě ji naopak označil jako důvod pro zrušení rozhodnutí 
městského úřadu. Úkolem odvolacího orgánu je zkoumat zákonnost rozhodnutí, a v mezích 
odvolacích důvodů pak i jeho správnost (§ 88 odst. 2 správního řádu). Rozhodnutí městského úřadu 
netrpí vytýkanou vadou. Z jeho výroku je naprosto zřejmé, že bylo rozhodováno podle § 142 
správního řádu, o čemž ostatně svědčí i prováděné dokazování, které bylo vedeno v rámci § 141 
odst. 4 správního řádu. Odvolací orgán mohl, a to již při prvním projednávání odvolání, provést 
změnu rozhodnutí vedoucí k vypuštění § 141 odst. 7. Za daných okolností se tedy jeví tato vytýkaná 
vada jako čistě zástupný důvod pro zrušení rozhodnutí městského úřadu. 

Krajský úřad dále městskému úřadu přikázal, aby opětovně zkoumal situaci v místě 
předmětných pozemních komunikací. Podle § 6 odst. 2 správního řádu si má správní orgán, tedy i 
správní orgán II. stupně, počínat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady. Spis městského 
úřadu byl krajskému úřadu doručen dne 24.11.2011 a krajský úřad rozhodnul o odvolání dne 
16.1.2013, tedy více jak po roce od doručení spisu. Tím že odvolací orgán nedodržel lhůtu 
stanovenou § 79 odst. 3 správního řádu zapříčinil tuto situaci. 

Podle § 88 odst. 2 správního řádu musí odvolací orgán zkoumat také věcnou správnost 
napadeného rozhodnutí v kontextu s odvolacími důvody. V dané věci bylo podáno obsáhlé odvolání 
jedním z účastníků řízení. Odvolací orgán do svého rozhodnutí zahrnul poměrně rozsáhlou část 
odůvodnění týkající se obsahu judikátů vydaných v souvislosti s účelovými komunikacemi. 
Konkrétním obsahem podaného odvolání se však nezabýval vůbec. Tento postup může být 
odvolacím orgánem aplikován pouze ve dvou případech, a to když je odvolání zamítáno dle § 92 
odst. 1 správního řádu jako opožděné či nepřípustné, což rozhodně nebyl tento případ. Povinností 
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odvolacího orgánu, výslovně určenou § 88 odst. 2 správního řádu, je zabývat se jednotlivými 
námitkami uvedeným v odvolání. Tento postup je důležitý také zejména pro správní orgán I. stupně, 
neboť na základě vyhodnocení obsahu odvolání pak může v pokračujícím řízení, je-li rozhodnutí 
správního orgánu I. stupně rušeno, daleko lépe napravit svá pochybení. V tomto případě se však 
takového poučení správnímu orgánu I. stupně nedostalo, neboť odvolací orgán se odvolacími 
důvody vůbec nezabýval. Pouhá obecná konstatace nepřezkoumatelnosti správního rozhodnutí 
městského úřadu je naprosto nedostačující. Naopak, za daných okolností je nepřezkoumatelné 
rozhodnutí krajského úřadu, neboť bylo vydáno v rozporu v § 68 odst. 3 správního řádu. Pokud 
odvolací orgán zjistí nějakou nezákonnost napadeného rozhodnutí neznamená to, že se již nemusí 
zabývat zkumáním věcné správnosti rozhodnutí v rozsahu odvolacích důvodů. 

V odvolacím řízení tedy krajský úřad znovu řádně prověří zákonnost rozhodnutí městského 
úřadu a vyhodnotí také jeho správnost, a to v souvislosti s odvolacími důvody. Tyto úkony pak 
provede ve lhůtě stanovené § 71 odst. 3 správního řádu. 

Podle § 99 odst. 1 správního řádu účinky rozhodnutí Ministerstva dopravy č. j. 108/2013-120-
STSP/6 nastávají ode dne právní moci rozhodnutí č. j. 223287/2011/KUSK-DOP/HOL, spis. zn. 
SZ_223287/2011/KUSK ze dne 16. 1. 2013, tj. od 4. 2. 2013. 
Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad do 15 dnů ode dne jeho oznámení (§ 152 odst. 1 ve
spojení s § 81 a násled. správního řádu) k ministru dopravy prostřednictvím odboru pozemních 
komunikací Ministerstva dopravy, nábř. L. Svobody 12, 110 15 Praha 1.

V Praze        20. března 2013

Ing. Milan Dont, Ph. D.
ředitel                                                           - otisk úředního razítka -
Odbor pozemních komunikací

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..............................                              Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Obdrží:
Do vlastních rukou
 Petr Zavadil, Pod Selcem 826, 252 30 Řevnice
 Alice Zavadilová, Pod Selcem 826, 252 30 Řevnice
 Zbyněk Hrubec, Pod Selcem 1000, 252 30 Řevnice
 Josef Chour, Branická 573/11, 147 00 Praha – Braník
 Jaroslava Chourová, Branická 573/11, 147 00 Praha – Braník
 Václav Běhal, Pod Selcem 1146, 252 30 Řevnice
 Hana Běhalová, Pod Selcem 1146, 252 30 Řevnice
Datovou schránkou
 JUDr. Aleš Zeman, advokát, Svobodova 7, 128 00 Praha 2
 JUDr. Jiří Konečný, advokát, Jugoslávská 12, 120 00 Praha 2
 Městský úřad Řevnice, Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice

(s žádostí o vyvěšení dokumentu na úřední desce)
  Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5(s žádostí o vyvěšení dokumentu na úřední 

desce)-spis bude zaslán pro PM rozhodnutí 
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