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ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, jako 

silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), ve 

správním řízení přezkoumal žádost o určení druhu příjezdové komunikace na p.č. 5069 a 6868/83 v k.ú. 

Přerov, z ul. Kojetínská k železničnímu vícekolejnému přejezdu do DPOV a.s. kterou dne 23.12.2011 

podal 

Silniční správní úřad v řízení o určení právního vztahu dle § 142 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl  t a k t o: 

 

na části pozemku p.č. 5069 (druh pozemku ostatní plocha - ostatní komunikace) se nachází veřejně 

přístupná účelová komunikace vedoucí k areálu firmy Přerovské kotlárny Vlček s.r.o. a směrem 

k železničnímu přejezdu do areálu DPOV a.s. V tomto směru veřejná účelová komunikace končí 

na hranici pozemku p.č. 6868/83 (druh pozemku ostatní plocha – dráha) a dále pokračuje na části 

pozemku č.p. 6868/83 jako neveřejná účelová komunikace do areálu DPOV a.s. a podél bývalé 

„válečné“ rampy k žel. přejezdu v JV části pozemku. Oba pozemky se nachází v k.ú. Přerov. 

 

Odůvodnění: 

Dne 23.12.2011 podala f zdejšího silničního správního úřadu žádost o určení druhu 

příjezdové komunikace na p.č. 5069 a 6868/83 v k.ú. Přerov, z ul. Kojetínská k železničnímu 

vícekolejnému přejezdu do areálu DPOV a.s. Žádost byla doložena kopii geometrického plánu č. 3562-

27/2006 s vyznačením dotčené komunikace, vyhotoveným dne 23.3.2006 a odsouhlaseným dne 

12.4.2006 Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, pracoviště Přerov. Datem podání žádosti bylo 

zahájeno správní řízení o určení právního vztahu dle § 142 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů. Správní orgán dne 29.12.2011 řízení přerušil a vyzval žadatele o doložení 

souhlasů vlastníku dotčených pozemků (u p.č. 5069 je vlastníkem Statutární město Přerov a u p.č. 

6868/83 České dráhy a.s.) s užíváním účelové komunikace a jakým okruhem uživatelů ve smyslu § 7 

zákona o pozemních komunikacích. Mezitím správní orgán provedl místní šetření a pořídil 

fotodokumentaci, která je založená ve spisu. Místní šetření bylo provedeno 5.1.2012 a 23.2.2012. Při 



těchto šetřeních bylo zjištěno, že komunikace dále směrem přes přejezd do areálu DPOV a.s. slouží 

výlučně zaměstnancům, zásobování, popř. návštěvníkům této firmy a není v žádném případě určena 

široké veřejnosti. Komunikace dále nevede a v těchto místech se nachází již na drážním pozemku, kde 

je přístup veřejnosti ze zákona vyloučen (viz § 4a, odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném 

znění). Dále bylo zjištěno, že účelová komunikace (jak její veřejná část na p.č. 5069, tak i neveřejná část 

na p.č. 6868/83) je v dezolátním stavu, na což vlastníky obou pozemků (a tedy i účelových komunikací) 

tímto upozorňujeme, nicméně toto deklaratorní rozhodnutí toto neřeší a řešit nemůže. 

Dne 12.1.2012 doplnil žadatel souhlasné vyjádření Statutárního města Přerova s užíváním komunikace 

na pozemku p.č. 5069. Podmínkou souhlasu je spolupodílnictví DPOV a.s. na nákladech za údržbu 

komunikace ničené těžkými vozidly jezdícími do areálu DPOV a.s. Toto však není předmětem tohoto 

řízení a vzhledem k soukromoprávnímu charakteru účelových komunikací to ani silničnímu správnímu 

úřadu nepřísluší řešit. 

Dne 2.2.2012 bylo správnímu orgánu doručeno vyjádření vlastníka pozemku p.č. 6868/83, tj. ČD a.s., 

v němž Odbor správy nemovitostí GŘ ČD a.s. podmiňuje souhlas s užíváním účelové komunikace 

podpisem nájemní smlouvy. Kopie této nájemní smlouvy byla žadatelem doručena 9.2.2012.  

Správní orgán dne 21.2.2012 oznámil zahájení řízení a určil lhůtu k  vyjádření se k podkladům 

rozhodnutí před jeho vydáním, čehož účastníci ani dotčené orgány nevyužily.  

Pro posouzení druhu dotčené pozemní komunikace je nejdůležitějším podkladem existence zmiňované 

nájemní smlouvy č. 2927500112 uzavřené dne 1.2.2012 mezi ČD a.s. jako pronajímatelem a DPOV a.s. 

jako nájemcem, z níž vyplývá, že dotčený příjezd k žel. přejezdu na p.č. 6868/83 (a i další plochy - 

zpevněné plochy a válečná rampa, nezpevněná plocha a odbočka k přejezdu v JV části) má být užíván 

z titulu soukromoprávního ujednání a tudíž nemůže jít o obecné užívání účelové komunikace. Uzavře-

li vlastník pozemku s uživateli pozemku smlouvu (např. nájemní smlouvu), užívání pozemku se pak 

realizuje na základě soukromoprávního ujednání. V takovém případě je pak vyloučeno obecné užívání 

účelové komunikace, pozemek je zde k chůzi a k jízdě užíván z titulu soukromoprávního užívání (viz 

rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 1 As 76/2009-60 ze dne 22.12.2009). Jaký dopravní režim na 

neveřejné účelové komunikaci bude zaveden, je plně v kompetenci vlastníka, resp. nájemce.  

Z výše uvedeného vyplývá, že není splněno min. 1 ze 3 základních kritérií pro to, aby účelová 

komunikace mohla být označena jako veřejně přístupná, a to že užívání pozemku nemůže být založeno 

soukromoprávním institutem. Další podmínka, zda jde o nutnou komunikační potřebu, splněna také 

není, jelikož komunikace na p.č. 6868/83 směrem k žel. přejezdu slouží výhradně pro potřeby firmy 

DPOV a.s. a v areálu také končí a dále nevede. Poslední podmínka – souhlas vlastníka pozemku – je 

splněna částečně, protože u vlastníka p.č. 6868/83 byl souhlas podmíněn uzavřením zmiňované nájemní 

smlouvy. 

Na základě výše uvedeného správní orgán rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. 

 

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu): 

České dráhy, a.s. 

Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupeným Mgr. Zdeňkem Vojtáškem 

 Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny. 

 

 

Poučení o odvolání: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru dopravy a silničního 

hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje, podáním u zdejšího úřadu. 

  

 



 

 

 

 

"otisk úředního razítka"                               ing. Tomáš Bouda 

                                                                referent oddělení stavebního úřadu 

 

  

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 

  

 

Obdrží: 

Účastníci řízení (dodejky) 

Dotčené správní úřady 

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Přerov, IDDS: 

6jwhpv6 

  

Ostatní 

Drážní úřad, sekce stavební, obl. Olomouc, IDDS: 5mjaatd 

 

 


