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Krajský úřad Moravskoslezského kraje v přenesené působnosti na základě ust. § 67 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle ust. § 40 odst. 3 zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „silniční zákon“) a podle ust. 
§ 89 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) na základě 
odvolání Libora Máchy, nar. 20. 11. 1977, bytem Bezručova 393, 738 01 Frýdek-Místek přezkoumal usnesení 
Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru dopravy a silničního hospodářství (dále jen „silniční správní úřad“) 
č. j. MMFM 40553/2018 ze dne 19. 03. 2018, kterým silniční správní úřad odložil žádost odvolatele o určení 
existence veřejně přístupné účelové komunikace na části pozemku parc. č. 360/1 k. ú. Místek, a rozhodl takto:  
 
Podle ust. § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu se napadené usnesení ruší a věc se vrací silničnímu 
správnímu úřadu k novému projednání. 
 

Odůvodnění 
Dne 07. 02. 2018 obdržel silniční správní úřad žádost odvolatele o určení existence veřejně přístupné účelové 
komunikace na části pozemku parc. č. 360/1 k. ú. Místek.  
 
Dne 02. 03. 2018 silniční správní úřad požádal o vyjádření vlastníka pozemku, tj. statutárního města Frýdek-
Místek. Dne 09. 03. 2018 obdržel sdělení statutárního města Frýdek-Místek, že se jedná o zpevněnou plochu 
navazující na bytový dům č. p. 390, č. p. 391, č. p. 392 a č. p. 393, která slouží jako vjezdy do 12 garáží 
v tomto bytovém domě. Vlastníci garáží v bytovém domě č. p. 390, č. p. 391, č. p. 392 a č. p. 393 dlouhodobě 
upozorňovali na situaci, kdy vjezdy do garáží jsou užívány obyvateli přilehlých ulic jako odstavné plochy 
pro osobní automobily. Vlastníci těchto garáží rovněž iniciovali schůzku za účasti náměstka primátora, 
zástupců odboru DaSH a BRaPK, kdy požadovali umístění dopravního značení, omezujícího odstavování 
automobilů ve vjezdech do garáží; toto nebylo schváleno a vlastníkům garáží byl doporučen odkup vjezdů. 
O prodeji části pozemku p. č. 360/1 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 450 m2, k. ú. Místek 
do podílového spoluvlastnictví vlastníkům jednotek – garáží rozhodlo Zastupitelstvo města Frýdku-Místku dne 
04. 12. 2017. Jelikož však na odkupovanou část pozemku ústí zadní vchody do bytového domu, a to 
konkrétně do č. p. 391, č. p. 392 a č. p. 393, a záměrem statutárního města Frýdek-Místek není omezení 
užívání těchto vchodů, byl odkup vjezdů do garáží podmíněn zřízením služebnosti – věcného břemene chůze a 
jízdy pro vlastníky bytových jednotek v bytovém domě (s výjimkou č. p. 390, kde se zadní vchod nenachází). 
Vlastníkům bytových jednotek v bytovém domě č. p. 391, č. p. 392 a č. p. 393 bylo nabídnuto zřízení věcného 
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břemene, a to za účelem vstupu zadními dveřmi a rovněž příjezd/odjezd automobilů pro dopravu osob nebo 
složení nákladu, avšak nikoliv za účelem odstavování vozidel. 
 
Na základě tohoto sdělení došel silniční správní orgán k závěru, že odvolatel učinil podání, k jehož vyřízení 
není věcně příslušný žádný správní orgán, neboť v dané věci se jedná o vztah občanskoprávní povahy. 
S odkazem na § 43 správního řádu věc napadeným usnesením odložil. 
  
Usnesení bylo odvolateli doručeno dne 04. 04. 2018. Dne 17. 04. 2018, tedy včas, bylo k silničnímu správnímu 
úřadu podáno odvolání, v němž odvolatel uvádí, že na uvedeném pozemku se nachází cesta, o níž se lze 
domnívat, že se jedná o veřejně přístupnou účelovou komunikaci, která vznikla fakticky pouhým naplněním 
čtyř znaků: patrnost stálé cesty v terénu, cesta slouží přístupu a/nebo příjezdu k určitým cizím nemovitostem, 
alespoň konkludentní souhlas vlastníka cesty, existence nutné komunikační potřeby. Ve sporných případech je 
silniční správní úřad povinen vést na žádost dotčených osob deklaratorní řízení dle ustanovení § 142 správního 
řádu a rozhodnout, zda veřejně přístupná účelová komunikace existuje či nikoliv (Ombudsman 
6669/2008/VOP/DS, Veřejné cesty II). Jako vlastník bytové jednotky v bytovém domě č. p. 393 má – stejně 
jako ostatní vlastníci bytových jednotek v předmětném domě – právní zájem na určení právního vztahu 
z důvodu, že daná pozemní komunikace tvoří nutnou komunikační potřebu pro vlastníky bytových jednotek 
v bytovém domě č. p. 393, kdy v případě, že se o účelovou komunikaci veřejně přístupnou nejedná, budou 
omezena práva nejen odvolatele, ale i veřejnosti k předmětnému pozemku, jako např. možnost parkování 
v souladu s platnými právními předpisy, volný přístup k zadním vchodům bytového domu, manipulační plocha 
pro případnou opravu bytového domu, přístupová cesta ve funkčním celku s bytovým domem, a zároveň 
vyvstane pro něj a ostatní spoluvlastníky bytového domu nutnost právního řešení úpravy užívacích práv 
k pozemku (např. smlouva o zřízení věcného břemene, která by v případě existence veřejně přístupné účelové 
komunikace nenastala. Jedná se tedy jednoznačně o spornou situaci. Silniční správní úřad pochybil, když jeho 
opodstatněnou žádost podle § 142 správního řádu usnesením odložil namísto toho, aby vedl správní šetření a 
přezkoumatelným způsobem rozhodl v deklaratorním řízení o existenci či neexistenci veřejně přístupné účelové 
komunikace na předmětném pozemku jako příslušný správní úřad podle silničního zákona. Proto toto 
rozhodnutí napadá v celém rozsahu a navrhuje, aby odvolací orgán napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil 
k novému projednání správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal. 
 
Podle ust. § 89 odst. 2 správního řádu odvolací správní orgán přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a 
řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy. Správnost napadeného rozhodnutí 
přezkoumává jen v rozsahu námitek uvedených v odvolání, jinak jen tehdy, vyžaduje-li to veřejný zájem. 
K vadám řízení, o nichž nelze mít důvodně za to, že mohly mít vliv na soulad napadeného rozhodnutí 
s právními předpisy, popřípadě na jeho správnost, se nepřihlíží.   
 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a chytrého regionu (dále jen „krajský úřad“) 
po přezkoumání napadeného rozhodnutí dospěl k závěru, že bylo vydáno v rozporu s právními předpisy. 
 
Krajský úřad se neztotožňuje s odložením věci s odůvodněním, že v dané věci se jedná čistě o vztah 
občanskoprávní povahy. I kdyby tomu tak nakonec bylo, otázka existence či neexistence veřejně přístupné 
pozemní komunikace na určitém pozemku je oblastí, v níž se typicky prolínají soukromoprávní a veřejnoprávní 
aspekty a v níž může být dotčen i veřejný zájem. Krajský úřad proto nesouhlasí se závěrem silničního 
správního úřadu, že k vyřízení žádosti odvolatele není věcně příslušný žádný správní orgán. Podle § 142 
správního řádu správní orgán v mezích své věcné a místní příslušnosti rozhodne na žádost každého, kdo 
prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jeho práv, zda určitý vztah vznikl a kdy se tak stalo, zda trvá, nebo 
zda zanikl a kdy se tak stalo. Dále podle § 40 odst. 4 písm. a) silničního zákona obecní úřad obce s rozšířenou 
působností vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně 
přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy. V souladu s již 
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ustálenou správní praxí, judikaturou správních soudů i s názory převážné části odborné veřejnosti je nutno 
tato ustanovení vykládat tak, že k určení existence či neexistence veřejně přístupné účelové komunikace 
v řízení podle § 142 správního řádu je příslušný daný silniční správní úřad bez ohledu na to, zda sporná 
komunikace je ve skutečnosti veřejně přístupnou účelovou komunikací či nikoliv.  
 
Silniční správní úřad tedy věc odložil s odkazem na § 43 správního řádu, aniž by byl důvod pro odložení věci 
podle tohoto ustanovení naplněn. Krajský úřad proto podle ust. § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu 
napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil k novému projednání správnímu orgánu, který napadené rozhodnutí 
vydal, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Krajský úřad však upozorňuje, že podle položky 25a písm. 
a) přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je podání návrhu 
na zahájení řízení o určení právního vztahu vázáno na správní poplatek ve výši 2.000,- Kč. Silniční správní úřad 
tak v dalším řízení vyzve odvolatele k uhrazení tohoto správního poplatku.  
 

 
Poučení 

Podle ust. § 91 odst. 1 správního řádu se proti tomuto rozhodnutí odvolacího správního orgánu nelze dále 
odvolat. 
 
 

Mgr. Jan Dospiva 
právník oddělení silničního hospodářství 
odbor dopravy a chytrého regionu 
 
 
 
 
Rozdělovník 
 
Hlavní účastníci řízení 
Libor Mácha, Bezručova 393, 738 01 Frýdek-Místek 
 
Vedlejší účastníci řízení – veřejnou vyhláškou 
Czech Debt Collection, s. r. o., 739 51 Vyšní Lhoty čp. 141 
Josef Dias, Bezručova 392, 738 01 Frýdek-Místek 
Marie Diasová, Bezručova 392, 738 01 Frýdek-Místek 
Marie Dosoudilová, Bezručova 393, 738 01 Frýdek-Místek  
Petr Eschner, Bezručova 390, 738 01 Frýdek-Místek 
Karla Eschnerová, Bezručova 390, 738 01 Frýdek-Místek 
Petr Frydryšek, Bezručova 393, 738 01 Frýdek-Místek 
Mgr. Nikola Gachová, Veselíčko 247, 739 44 Brušperk 
Danuše Hájková, Bezručova 391, 738 01 Frýdek-Místek  
Dana Horynová, Kpt. Nálepky 1073/10, 742 21 Kopřivnice 
Ing. Jolana Hostašová, Bezručova 393, 738 01 Frýdek-Místek 
Evžen Jurenka, Bezručova 392, 738 01 Frýdek-Místek 
Otilie Jurenková, Bezručova 392, 738 01 Frýdek-Místek 
Petr Kaňok, Bezručova 392, 738 01 Frýdek-Místek 
Bohumír Klečka, Bezručova 391, 738 01 Frýdek-Místek 
Zdenka Klečková, Bezručova 391, 738 01 Frýdek-Místek 
Tomáš Kolek, Bezručova 392, 738 01 Frýdek-Místek 



 Čj: MSK  91550/2018 Sp. zn.: DSH/25547/2018/Dos 
 

  
4/4 

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 

    

Zavedli jsme systém řízení kvality 
a systém environmentálního řízení 
a auditu 

 
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692  
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800 www.msk.cz 

 

Ing. Vladimír Král, Bezručova 392, 738 01 Frýdek-Místek 
Ing. Libor Křižka, Pánské Nové Dvory 2434, 738 01 Frýdek-Místek 
Ing. David Landa, nám. Svobody 49, 738 01 Frýdek-Místek 
Drahoslava Lepíková, Bezručova 393, 738 01 Frýdek-Místek 
Milan Lúčan, Bezručova 393, 738 01 Frýdek-Místek 
Kateřina Lúčanová, Bezručova 393, 738 01 Frýdek-Místek 
Ing. Renáta Máchová, Bezručova 393, 738 01 Frýdek-Místek 
Bc. Miroslava Macurová, Bezručova 390, 738 01 Frýdek-Místek 
Eva Matulová, Bezručova 391, 738 01 Frýdek-Místek 
Markéta Mazochová, Bezručova 391, 738 01 Frýdek-Místek 
Ing. Petr Pácl, CSc., E. Destinové 97, 738 01 Frýdek-Místek 
Jaroslava Páclová, E. Destinové 97, 738 01 Frýdek-Místek 
Roman Pazderka, Janáčkova 1453, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 
Ing. Lumír Pektor, Svornosti 2316/18, 700 30 Ostrava – Zábřeh  
Mgr. Libuše Pektorová, Bezručova 391, 738 01 Frýdek-Místek 
PhDr. David Pindur, Bezručova 390, 738 01 Frýdek-Místek 
Pavla Pindurová, Bezručova 390, 738 01 Frýdek-Místek 
Tomáš Plaček, Z. Chalabaly 3006/3, 700 30 Ostrava – Bělský Les 
Jan Pokorný, Bezručova 390, 738 01 Frýdek-Místek 
Miroslava Puczoková, Bezručova 393, 738 01 Frýdek-Místek 
Ing. Vítězslav Rajnoch, Bezručova 393, 738 01 Frýdek-Místek 
Zuzana Rajnochová, Bezručova 393, 738 01 Frýdek-Místek 
Ing. Stanislav Romančok, J. Trnky 72, 738 01 Frýdek-Místek 
Marie Romančoková, J. Trnky 72, 738 01 Frýdek-Místek 
Karol Rybaček, Bezručova 391, 738 01 Frýdek-Místek 
Stanislava Rybačková, Bezručova 391, 738 01 Frýdek-Místek 
Mgr. Eva Sochová, Bezručova 440, 738 01 Frýdek-Místek 
Bedřiška Starzewská, Beskydská 1712, 738 01 Frýdek-Místek 
SBD, Družstevní 844, 738 01 Frýdek-Místek 
Marián Stres, Bezručova 393, 738 01 Frýdek-Místek 
Alena Stresová, Bezručova 393, 738 01 Frýdek-Místek 
Ing. Pavel Škandera, 739 51 Dobratice čp. 167 
Ing. Andrea Turnerová, Za Humny 521, 250 81 Nehvizdy 
Ing. Jan Urbášek, Bezručova 393, 738 01 Frýdek-Místek 
Ing. Ludmila Urbášková, Bezručova 393, 738 01 Frýdek-Místek 
Ing. Květoslav Vojtovič, Bezručova 392, 738 01 Frýdek-Místek 
Marcela Vojtovičová, Bezručova 392, 738 01 Frýdek-Místek 
Ing. Milan Volný, Bezručova 390, 738 01 Frýdek-Místek 
Cecílie Volná, Bezručova 390, 738 01 Frýdek-Místek 
Nikol Vyzinová, V. Nezvala 739, 738 01 Frýdek-Místek 
Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek 
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