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Odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Týn nad Vltavou, jako věcně a místě příslušný silniční správní
úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), rozhodl podle § 142 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), v řízení o žádosti Obce Všemyslice, Neznašov 9, 373 02
Neznašov, IČ 00245666, z 20.05.2021, ve věci určení pozemní komunikace na parcele č. parc. 695/11, 695/12 a
695/13, vše v k. ú. Všemyslice, a na základě ohledání místa a správnímu orgánu dostupných podkladů, vydává

OSVĚDČENÍ
kterým deklaruje existenci veřejně přístupné účelové komunikace na pozemku parc. číslo 695/11, 695/12 a
695/13, v k. ú. Všemyslice, nezpevněné komunikace s travnatým porostem a vyjetými kolejemi od vozidel,
v místě napojení na veřejně přístupnou účelovou komunikaci na pozemku parc. č. 674/8 a 674/5 je zpevněná
kamennou drtí. Od obce Všemyslice vede veřejně přístupná účelová komunikace po pozemku parc. č. 1015/1 a
pokračuje přes pozemek parc. č. 674/5, 674/8, k pozemku parc. č. 695/11, 695/12 a 695/13, k. ú. Všemyslice.

Odůvodnění:
Dne 20.05.2021 byla zdejšímu úřadu doručena žádost Obce Všemyslice, Neznašov 9, 373 02 Neznašov,
IČ 00245666, ve věci vydání vyjádření k existenci veřejně přístupné účelové komunikace na pozemku parc. č.
695/11, 695/12 a 695/13, v katastrální území Všemyslice.
Aby správní orgán mohl vydat osvědčení o existenci veřejně přístupné účelové komunikace, musel se zabývat
otázkou, zda předmětná komunikace na pozemku parc. č. 695/11, 695/12 a 695/13 v k. ú. Všemyslice, splňuje
všechny znaky veřejně přístupné účelové komunikace, kterými jsou stálost a patrnost komunikace v terénu,
spojnice pro vlastníky nemovitostí, souhlas vlastníka s obecným užíváním neomezeným okruhem uživatelů a
nutnost komunikační potřeby. Po zralém uvážení došel správní orgán k závěru, že komunikace je patrná v terénu
(nezpevněná komunikace - vyjeté koleje po celé délce, po jedné straně se podél komunikace nachází orná půda a
z druhé strany komunikace je na části travnatý porost a na části lesní porost), spojuje lesní a zemědělské
pozemky s komunikací III/1411 ve vlastnictví Jihočeského kraje, U zimního stadionu 1952/2, České Budějovice,
přes účelovou komunikací na pozemku parc. č. 1015/1, 674/5, 674/8. Vlastník pozemku parc. č. 695/11, 695/12,
695/13, 674/8, 674/5 a 1015/1 je Obec Všemyslice, která nikdy nerozporovala užívání těchto pozemků jako
komunikace a v neposlední řadě komunikace splňuje i nutnost komunikační potřeby, jelikož je jediná
komunikace k zemědělským a lesním pozemkům, které leží podél této komunikace a jiná adekvátní cesta k nim
není zřízena.
Podle ustanovení § 142 odst. 1 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 právní vztah vznikl a kdy se
tak stalo, zda trvá, nebo zda zanikl a kdy se tak stalo. Podle odst. 1 správního řádu správní orgán nepostupuje,
jestliže může o vzniku, trvání nebo zániku určitého právního vztahu vydat osvědčení anebo jestliže může otázku
Město Týn nad Vltavou, náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou, tel. 385 772 200, fax 385 731 624
posta@tnv.cz, www.tnv.cz, ID tn8b4c3

Č.j. MÚT/12626/2021/OD/KoL

str. 2

jeho vzniku, trvání nebo zániku řešit v rámci jiného správního řízení (§ 142 odst. 2 správního řádu). Podle
ustanovení § 155 odst. 1 správního řádu, jestliže to nevylučuje povaha vyjádření, osvědčení nebo sdělení,
zejména není-li zapotřebí zkoumat skutkový stav nebo čerpat z evidence vedené určitým správním orgánem,
může je vydat nebo učinit kterýkoli věcně příslušný správní orgán. Podle ustanovení § 155 odst. 2 správního
řádu, je-li správní orgán požádán o vydání osvědčení nebo ověření a jsou-li splněny předpoklady k provedení
požadovaného úkonu, správní orgán tento úkon bez dalšího provede. Zdejší silniční správní úřad z podané
žádosti shledal, že nahlédnutím do dostupných podkladů a po provedení místního šetření a ohledání na místě
samém, je dostatečně zjištěn skutkový stav věci ve smyslu ustanovení § 3 správního řádu. Správní orgán dále
usoudil, že na základě zjištěných skutečností není nutné postupovat podle ustanovení § 142 odst. 1 správního
řádu, ale může postupovat v souladu s ustanoveními § 154 a násl. správního řádu s odkazem na ustanovení § 142
odst. 2 správního řádu. Při vydání osvědčení tak vycházel z dostupných podkladů a zjištěných skutečností, a před
vydáním osvědčení se zabýval zejména otázkou skutečného provedení a ztvárnění pozemní komunikace na
předmětných pozemcích, účelu a dopravní funkce.
Pro určení, zda se jedná o pozemní komunikaci, je rozhodující ustanovení § 2 odst. 1 zákona o pozemních
komunikacích, podle kterého se pod pojmem pozemní komunikace rozumí dopravní cesta určená k užití
silničními a jinými vozidly a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti.
Jsou-li splněny tyto znaky, jedná se o pozemní komunikaci.
Osvědčení je úkonem správního orgánu, kterým jsou úředně potvrzeny skutečnosti v něm uvedené. Tento typ
aktů veřejné správy nezakládá (resp. neruší či nemění) práva a povinnosti svých adresátů, jako je tomu v případě
správních rozhodnutí. Správní orgán osvědčením osvědčuje existenci nesporných skutečností, které jsou mu z
úřední činnosti známy k současnému stavu. Nepředpokládá se zde dokazování, či výklad neurčitých právních
pojmů. Správní orgán osvědčení vydá, lze-li skutečnosti, které mají být osvědčeny, ověřit pouhým nahlédnutím
do spisového materiálu, evidence či databáze, vyplývají-li nepochybně z dokladů předložených žadatelem apod.
(viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31.05.2010, čj. 2 Ans 1/2009-71).

Mgr. Lenka Kokešová
vedoucí odboru

Toto osvědčení se doručuje vlastníkovi - žadateli pozemkové parcely číslo 695/11, 695/12 a 695/13 v k. ú.
VBšemyslice, o vydání osvědčení; z důvodu právní jistoty je v souladu s úpravou podle ustanovení § 25 správní
řádu vyvěšováno na úřední desce Městského úřadu Týn nad Vltavou a obce Všemyslice.
Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Sejmutí vyhlášky
je možno následující pracovní den po posledním (15.) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí
být vyhláška neprodleně vrácena odboru dopravy a silničního hospodářství Týn nad Vltavou.
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:……………………………

Sejmuto dne:…………………………………

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení
Příloha: Mapa katastru nemovitostí s vyznačenou komunikací

Obdrží:
navrhovatelé (doručenky)
1. Obec Všemyslice, IDDS: zahb64r
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