Obecní Úřad Kacanovy
Silniční správní úřad
 Kacanovy 51, 511 01 Turnov,
tel: +420 481 329 111, IČO 00275816

Veřejná vyhláška
Číslo jednací: 2019/002

Kacanovy dne 22. 7. 2019

VEŘEJNÁVYHLÁŠKA
o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace obce Kacanovy. Obecní
úřad Kacanovy, jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 5 písm. a) zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních
komunikacích“), jako příslušný orgán k zařazování pozemních komunikací do kategorie místních
komunikací v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích v řízení o žádosti
obce Kacanovy, doručené dne 1. 4. 2019 ve věci zařazení pozemních komunikací do kategorie místní
komunikace a druhé žádosti doručené dne 3. 6. 2019 vydává toto
rozhodnutí
zařazuje podle dokumentu s názvem „ Pasport místních komunikací – obce Kacanovy“ do kategorie
místní komunikace (dále jen MK) II., III. a IV. třídy níže uvedené pozemní
komunikace v katastrálním území Kacanovy

Označení

Název

1b

na Rybníčky

úsek místní komunikace II. třídy
Délka m Šířka m Plocha m2 Povrch

910,00

4,00

4 020,00

1

AB

parcelní číslo
od křižovatky komunikace III/27926 kolem
koupaliště nahoru kolem
č.p. 40, č.p. 68, č.p. 113,
č.p. 13 dále kolem č.p.
101 až na hranici katastru
Olešnice u č.p. 110

Název

Délka
m

Šířka
m

Plocha
m2

Povrch

6c

na Pohoří

702,00

3,27

2 499,00

AB

9c

k č.p. 61

193,00

2,80

555,00

AB

8c

k chatám

331,00

3,00

823,00

AB

kolem hřbitova 402,00

3,53

1 620,00

AB

Označení

10c

30c

k č.p. 83

69,00

3,20

258,00

AB

27c

K domu č.p.
91

132,00

2,50

363,00

štěrk

3c

1c

28c

25c
29c
31c

k č.p. 80

92,00

Podmoklice 1 369,50
Babina

k domu č.p. 47

181,00

točna pro auto88,00
busy
ke Kopicovu
222,50
statku
před hasičskou
zbrojnicí

18,00

3,20

299,20

AB

3,03

3 973,25

AB

2,80

526,00

AB

8,00

925,00

AB

2,80

686,00

AB

6,00

113,00

AB

2

popis komunikace
od křižovatky se silnicí III/27926 u
hotelu Králíček č.p. 38 kolem č.p.
18 až na hranici katastru Olešnice směrem na Pohoř
od č.p. 89 nad č.p. 61 - Kamenec
od č.p. 89 k č.p. 56 - bývalá knihovna
od křižovatky se silnicí III/27926 u
č.p. 70 dále kolem hřbitova k č.p.
89 – první část, druhá část od křižovatky silnice III/27926 u pomníku
nad hřbitov a napojení na první část
od místní komunikace 1b podél č.p.
85, 83 a 96 až na místní komunikaci
1b
od křižovatky s místní komunikací
1b kolem č.p. 100 k č.p. 91
od křižovatky u koupaliště s místní
komunikací 1b kolem koupaliště k
č.p. 80
od křižovatky místní komunikace
1b u koupaliště kolem č.p. 11 dále
kolem č.p. 90, č.p. 30. č.p. 39, č.p.
1, č.p. 98, č.p. 97, č.p. 33 a č.p.84 až
na hranici s katastrem Olešnice
od křižovatky s komunikací
III/27926 pod KD kolem č.p. 48 za
č.p. 47 po hranici lesa
točna pro autobusy před kulturním
domem
od místní komunikace 10c pod bytovkou kolem č.p. 81 až za č.p. 22
Prostor před hasičskou zbrojnicí naproti obecnímu úřadu, pro výjezd
vozidel

úseky místních komunikací IV. třídy
Délka Šířka
Plocha
Povrch
m
m
m2

Označení

Název

2d

chodník u OÚ

16,00

2,59

39,00

zámk.dlažba

1d

chodník kolem hřbitova

30,00

2,00

72,00

3d

chodník kolem kurtů

45,00

2,50

118,00

zámk.dlažba chodník kolem hřbitova
chodník kolem víceúzámk.dlažba čelového hřiště u hotelu Králíček

4d

chodník kolem autobusové zastávky

34,00

1,50

51,00

popis komunikace
před Obecním úřadě

chodník kolem autobuzámk.dlažba sové zastávky u kulturního domu

Odůvodnění:
Dne 1. 4. 2019 byla doručena žádost obce Kacanovy místně příslušnému silničnímu správnímu úřadu
o zařazení vybraných dopravních cest na území obce Kacanovy do kategorie místní komunikace. Jak
vyplývá z obsahu podané žádosti a jejích příloh, ale i znalosti silničního správního úřadu, jedná se o
komunikace, které slouží místní dopravě na území obce, umožňují přímou dopravní obsluhu sousedních rodinných a rekreačních domů. Pro zařazení vyhovují všechny komunikace svým určením, dopravním využitím i stavebně technickým vybavením. To znamená, že místní komunikace slouží
zejména k přímé dopravní obsluze sousedních objektů, provozu osobních vozidel, k parkování těchto
vozidel a k napojení na komunikace vyšší kategorie. Všechny komunikace navržené k zařazení se
nacházejí na území obce Kacanovy, existovali již před 01.04.1997, tedy před dnem nabytí účinnosti
Zákona o pozemních komunikacích č.13/1997 sbírky. Z dostupných podkladů se má za prokázané,
že všechny komunikace navržené k zařazení jako místní komunikace jsou ve vlastnictví obce Kacanovy. Relevantním dokladem o vlastnictví jsou doklady, že obec v minulosti komunikace vybudovala
nebo převzala a vynakládá finanční prostředky na údržbu a opravu těchto komunikací. Část komunikací se nachází na pozemcích jiných vlastníků, jedná se ale o stavbu, kterou obec vybudovala a podle
občanského zákoníku se jedná o stavbu na cizím pozemku a vlastnictví komunikace tím není zpochybněno.
Také dopravní význam výše uvedených komunikací odpovídá třídám místních komunikací dle zákona o pozemních komunikacích. Tímto rozhodnutím dochází k souladu fyzického stavu se stavem
právním a k odstranění pochybností, zda jde o místní nebo účelovou komunikaci. Zároveň nabytím
účinnosti tohoto rozhodnutí se ruší všechna předchozí rozhodnutí o zařazení místních komunikací,
pokud byla někdy v minulosti vydána.
Ve stanovené lhůtě byly podány 2 námitky.
První námitku podala pí. Petra Kolomazníková, která v ní požaduje, aby pozemek číslo 238/4, který
je součástí komunikace, označené jako 16 c, nebyl zařazen do místní komunikace III. třídy. Stejnou
námitku podal i p. Břetislav Brouček. Námitky byly následně vyhodnoceny a předány žadateli (Obci
Kacanovy) k vyjádření, následně dne 3. 6. 2019 obecní úřad Kacanovy, jako příslušný silniční správní
úřad obdržel od Obce Kacanovy žádost o změnu návrhu pasportu místních komunikací se zapracovanými připomínkami obdrženými v průběhu správního řízení. Vzhledem k povaze změn se silniční
správní úřad obce Kacanovy rozhodl k pokračování ve správním řízení a uveřejnění upraveného
pasportu komunikací ve znění změn dle druhé žádosti ze dne 3. 6. 2019, kdy komunikace 16 c (dle
3

první žádosti ze dne 1. 4. 2019) byla vyřazena ze žádosti o zařazení místních komunikací. Oznámení
o pokračování správního řízení bylo vyvěšeno na úřední desce dne 10. 6. 2019 a sejmuto 26. 6. 2019.
Ve stanovené lhůtě byla podána 1 námitka. Námitku podal Břetislav Brouček, který v ní požaduje,
aby pozemek číslo 238/4, který je součástí komunikace, označené jako 30 u, nebyl zařazen do kategorie účelová komunikace. Popsaná námitka se zabývá veřejně přístupnou účelovou komunikací
v pasportu komunikací označenou jako 30 u. Vzhledem k tomu, že správní řízení je vedeno ve věci
zařazení vybraných dopravních cest do kategorie místní komunikace a účelových komunikací se netýká, námitka se zamítá jako nepříslušná tomuto řízení.
Navrhovaná komunikace 26c byla vyřazena z místních komunikací obce Kacanovy z důvodu místní
nepříslušnosti, jelikož komunikace se nachází na katastrálním území Olešnice u Turnova, byť pozemek je ve vlastnictví Obce Kacanovy.
Název komunikace 1c byl v průběhu řízení na základě žádosti Obce Kacanovy změněn na „Podmoklice – Babina“.
Navrhovaná místní komunikace 13c nebyla zařazena z důvodu, že se jedná o kontejnerové stání a ne
veřejnou komunikaci.
Navrhovaná místní komunikace 5d (chodník) nebyla zařazena z důvodu, že se jedná o neveřejné parkovací stání k budově na ppč. st. 143.
Protože žádné další námitky ani připomínky nebyly podány a správní orgán neshledal žádné důvody
bránící zařazení uvedených pozemních komunikací do kategorie místní komunikace, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, prostřednictvím správního orgánu, podáním učiněným prostřednictvím Obecního úřadu Kacanovy, Kacanovy 51, 511 01 Turnov

Michal Nožička, DiS.
Starosta obce Kacanovy
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Rozdělovník
Obec Kacanovy
Ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou
Tento dokument musí být vyvěšen 15 dnů na úřední desce obce Kacanovy.
Datum vyvěšení: 22. 7. 2019 Datum sejmutí:
Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna
způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 25 odst. 2 věty druhé zákona č. 500/2004 Sb.
(správní řád).

…………………………………………
Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení
Razítko:

……………………………………………..
Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí
Razítko:
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