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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 platném do 13.12.2016 (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), v 

návaznosti na ustanovení § 10 a11 odst. 1 písm. b) a § 130 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád“), přezkoumal žádost ve věci určení právního vztahu 

podle § 142 odst. 1 správního řádu, že pozemek parc. č. 1077/18 v katastrálním území Horní Moštěnice 

ve vlastnictví Obce Horní Moštěnice slouží jako veřejně přístupná účelová komunikace, kterou dne 

14.11.2016 podal 

(dále jen ”žadatel”), a na základě tohoto posouzení podle § 51 odst. 3 správního řádu 

z a m í t á 

žádost žadatele ve věci určení zda pozemek parc. č. 1077/18 v katastrálním území Horní Moštěnice 

ve vlastnictví Obce Horní Moštěnice slouží jako veřejně přístupná účelová komunikace. 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

 

Odůvodnění: 

(dále jen "žadatel") podal 

dne 14.11.2016 jako vlastník pozemku parc. č. 1077/4, v katastrálním území Horní Moštěnice (orná 

půda), žádost o vydání rozhodnutí, že pozemek p. č. 1077/18 v katastrálním území Horní Moštěnice ve 

vlastnictví Obce Horní Moštěnice slouží jako veřejně přístupná účelová komunikace. Z předložené  

žádosti je zřejmé, že se jedná o návrh na vedení deklaratorního řízení o určení právního vztahu, jehož 

předmětem bude určení charakteru pozemní komunikace na předmětném pozemku parc. č. p. č. 1077/18 

v katastrálním území Horní Moštěnice ve vlastnictví Obce Horní Moštěnice. Ve svém návrhu žadatel, 

mimo jiné, uvádí následující, citace: „Jako vlastník pozemku p. č. 1077/4 v k.ú. Horní Moštěnice Vás 

žádám o vydání rozhodnutí, že pozemek p. č. 1077/18 v k. ú. Horní Moštěnice ve vlastnictví Obce Horní 

Moštěnice je veřejně přístupná účelová komunikace. Na svém pozemku p. č. 1077/4 (před digitalizací p. 

č. 1080/2) a sousedním pozemku p. č. 1077/3 ( před digitalizací p. č. 1080/1) zemědělsky hospodařím 



od roku 1993. K příjezdu k pozemkům celoročně používám jedinou příjezdovou cestu p. č. 1077/18 ( 

před digitalizací p. č. 1427), která je ve vlastnictví Obce Horní Moštěnice. Jiný přístup k mým pozemkům 

není možný. Tuto jedinou cestu používal k přístupu k těmto pozemkům můj otec a rovněž i jeho otec. V 

pozemkové knize je p. č. 1427 zapsána jako polní cesta. Po scelení v k. ú. Horní Moštěnice, které 

proběhlo téměř před 100 roky, byly všechny pozemky přístupné pomocí vyměřených polních cest, které 

byly zapsány na Obec Horní Moštěnice a staly se veřejným statkem. Na vzniku polních cest se podíleli 

při scelení alikvótním podílem všichni vlastníci a tyto cesty byly předány do správy obce. Obec nemůže 

svévolně polní cesty pronajímat, když je potřeba, aby plnily svůj účel, tj. zajištění přístupnosti k 

obhospodařovaným pozemkům. Obec Horní Moštěnice pronajala tuto cestu sousednímu uživateli 

pozemků, který ji obdělává a znesnadňuje mi přístup k mým pozemkům.“ 

Podání návrhu na zahájení řízení o určení právního vztahu podléhá podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona 

č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o správních 

poplatcích") položky 25a odst. a) správnímu poplatku ve výši 2000 Kč. Správní poplatek byl uhrazen 

dne 02.12.2016. 

Silniční správní úřad oznámil dne 06.12.2016 ve smyslu ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu, všem 

známým účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům, že dnem podání žádosti bylo ve smyslu 

ustanovení § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno řízení o určení právního vztahu podle § 142 správního 

řádu a současně v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 správního řádu nařídil k projednání žádosti ústní 

jednání spojené s místním šetřením na den 5. ledna 2017 (čtvrtek) v 13:00 hodin se schůzkou pozvaných 

na polní cestě na pozemku parc. č. 1426 v k. ú. Horní Moštěnice u hranice s pozemkem parc. č. 1077/18, 

s tím že účelem tohoto řízení bude prokázat oprávněnost žádosti deklarovat na předmětném pozemku 

parc. č. 1077/18 v katastrálním území Horní Moštěnice existenci a obecné užívání účelové komunikace. 

S ohledem na charakter obecného užívání veřejně přístupné účelové komunikace, tedy neomezeným a 

správnímu orgánu neznámým okruhem uživatelů, zveřejnil správní orgán oznámení o zahájení řízení též 

na úřední desce. 

Z ústního jednání spojeného s místním šetřením konaného dne 05. ledna 2017 byl prořízen  protokol, 

jehož součástí je prezenční listina. Účastníci řízení se sešli na místě samém. Na jednání byli přítomni 

Ve 13:00hodin bylo zahájeno místní šetření, na místě byly pořízeny fotografie. Se souhlasem 

zúčastněných se jednání přesunulo do budovy Obecního úřadu Horní Moštěnice, jednání pokračovalo 

ve 13:20 hodin. 

 starosta obce Horní Moštěnice, vlastník předmětného pozemku parc. č. 

1077/18 v k. ú. Horní Moštěnice,  uvedl, že: „ Za posledních 50 let byly okolní pozemky užívány 

jako celek, původně JZD, následně Salix Morava a. s. a z toho důvodu byla podepsána i nájemní 

smlouva se spol. Salix od 24.7.2008.“  

 Žadatel: „Rozporuji stav co říkal p. starosta, že pozemky byly obhospodařovány jako jeden celek, 

uvádím, že od r. 1993 obhospodařuji 2 parcely (1077/4 + sousední 1077/3), a pro přístup k těmto 

parcelám jsem používal obecní pozemek p.č. 1077/18. Tato parcela je jediná přístupová cesta 

k mému pozemku, jiný přístup není možný. Přístupovou cestu řešíme v r. 2016, (tj. po 24 letech), 

protože bylo na mne podáno trestní oznámení z důvodu poškozování plodin spol. Salix Morava, 

která obhospodařuje sousední pozemky. Do té doby byla obsluha mých pozemků bez problémů 

(příjezd po p.č. 1077/18). 

 účastník řízení - vlastník sousedního pozemku parc. č. 1077/6 v k.  ú. Horní 

Moštěnice uvádí, že si nepamatuje, že tam cesta někdy byla. 

 Silniční správní úřad  zúčastněným předložil fotografie pořízené na místě dne 18.11.2016, a dále 

ortofoto mapy z průběhu let 2003 – 2012 a aktuální stav, pořízené na stránkách www.mapy.cz, které 

budou součástí spisu. 

 účastník řízení - vlastník sousedního pozemku parc. č. 1077/3 v k. ú. Horní 

Moštěnice při ústním jednání uvedl, že : „Přibližně v r. 1947 jsem se účastnil zemědělských prací 

na místě a cesta tam byla, existovala, byla využívána a dbalo se na její zachování“ 

http://www.mapy.cz/


 Žadatel na ústním jednání do protokolu požádal o přerušení řízení do 15.2.2017 s tím, že doloží 

další důkazy na podporu svých tvrzení. 

 Pan Petr Lorenc do protokolu žádá upřesnění, že žadatel jezdil přes obhospodařovaný pozemek 

(1077/18), který je v KN veden jako orná půda. 

 Obec Horní Moštěnice zastoupená starostou obce v řízení doložila smlouvu se společností Salix 

Morava a. s. o pronájmu orné půdy. Byla doložena kopie Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 

24.7.2008. 

 Na dotaz, zda obec v minulosti souhlasila s užíváním pozemku jako cesty, starosta obce uvedl, že 

neví. 

Ústní jednání bylo skončeno ve 14:35 hodin. 

 

Žadatel na tomto ústním jednání požádal ústně do protokolu o přerušení řízení do 15.02.2017 s tím, že 

doloží důkazy na podporu svých tvrzení. Silniční správní úřad proto podle ustanovení § 64 odst. 2 

správního řádu na požádání žadatele dne 09.01.2017 usnesením pod č. j. MMPr/003785/2017/Sko  řízení 

přerušil a v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 správního řádu při určení doby přerušení přihlédl k 

návrhu účastníka a určil lhůtu k doplnění do 15.02.2017 s tím, že správní orgán bude v souladu s § 65 

odst. 2 správního řádu pokračovat v řízení, jakmile uplyne lhůta určená správním orgánem anebo na 

požádání účastníka, který požádal o jeho přerušení. Žadatel dne 16.01.2017 doložil částečnou fotokopii 

z pozemkové knihy, snímek katastrální mapy a snímek ortofoto mapy z veřejného registru půdy LIPS. 

Silniční správní úřad oznámil podle ustanovení § 65 odst. 2 správního řádu pokračování řízení s tím, že 

ukončil dokazování a má všechny doklady a podklady pro vydání rozhodnutí a proto v souladu s § 36 

odst. 3 správního řádu dal účastníkům řízení možnost vyjádřit se k dokladům a podkladům i ke způsobu 

jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění, současně dne 16.02.2017 usnesením pod č. j. 

MMPr/015777/2017/Sko prohlásil, že účastníci řízení jsou oprávněni činit své návrhy do 10 dnů ode 

dne doručení. V této lhůtě se dne 21.02.2017 dostavil JUDr. Milan Otevřel, advokát, se sídlem Mostní 

4, 75002 Přerov,  jako právní zástupce účastníka řízení společnosti Salix Morava a. s., která je 

spoluvlastníkem sousedního pozemku 1077/16 v k. ú. Horní Moštěnice a nájemcem předmětného 

pozemku, k nahlédnutí do spisu, o čemž byl pořízen záznam. Následně bylo dne 27.02.2017 správnímu 

orgánu doručeno vyjádření společnosti Salix Morava a. s., ke kterému byly připojeny listiny, výzvy ve 

věci užívání předmětného pozemku, které byly zaslány žadateli v roce 2014. Doplnění vyjádření 

o sdělení Státního zemědělského intervenčního fondu Zn. SZIF/2017/015373 ze dne 24.02.2017 správní 

orgán obdržel dne 01.03.2017. Správní orgán oznámil účastníkům nové doplnění podkladů řízení s tím, 

že po uplynutí 10 dnů ode dne doručení tohoto sdělení správní orgán ve věci rozhodne. V této lhůtě se 

dne 20.03.2017 dostavil žadatel k nahlédnutí do spisu, o čemž byl pořízen záznam.  

Aby mohlo být vydáno deklaratorní rozhodnutí ve věci existence veřejně přístupné účelové komunikace 

na pozemku parc. č. 1077/18 v katastrálním území Horní Moštěnice ve vlastnictví Obce Horní 

Moštěnice, musí taková cesta splňovat současně následující 4 znaky veřejně přístupné účelové 

komunikace vyplývající jednak ze zákona o pozemních komunikacích a jednak z judikatury, kterými 

jsou: stálost a patrnost dopravní cesty v terénu, účel vymezený v zákoně, souhlas vlastníka s obecným 

užíváním cesty a naplňování nutné komunikační potřeby.  

První znak - dopravní cesta  

První znak účelové komunikace vyplývá z definice pozemních komunikací obsažené v § 2 odst. 1 

zákona o pozemních komunikacích. Musí jít o dopravní cestu určenou k užití vozidly nebo chodci. 

Žadatel doložil fotokopii z pozemkové knihy, kde byl pozemek v roce 1929 evidován jako cesta. Pan 

Jan Holáň, vlastník sousedního pozemku parc. č. 1077/3 v k. ú. Horní Moštěnice při ústním jednání 

uvedl, že: „Přibližně v r. 1947 jsem se účastnil zemědělských prací na místě a cesta tam byla, existovala, 

byla využívána a dbalo se na její zachování“. Pan starosta obce Horní Moštěnice na jednání uvedl, že: 

„Za posledních 50 let byly okolní pozemky užívány jako celek, původně JZD, následně Salix Morava a. 

s., a z tohoto důvodu byla také podepsána i nájemní smlouva se spol. Salix od 24.7.2008.“ Pan Petr 

Lorenc, vlastník sousedního pozemku parc. č. 1077/6 v k.  ú. Horní Moštěnice uvedl, že: „…si 

nepamatuje, že tam cesta někdy byla“. Aby se mohlo jednat o účelovou komunikaci, musí jít v prvé řadě 

o cestu stálou a v terénu patrnou. V případě předmětného pozemku jsou „vyjeté koleje“ pouze 

v nezřetelném náznaku, a to po té, co po pozemku přejede zemědělský stroj. Takovéto „koleje“ běžně 
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na polích zanechávají zemědělské stroje na obdělávané půdě při zemědělských pracích, stroj za sebou 

nechává stopu, tímto způsobem však nevzniká účelová komunikace. To, že se na předmětném pozemku 

nenachází cesta stálá a patrná v terénu je patrné jak z fotografií pořízených na místě, tak i z volně 

dostupných ortofoto map z průběhu let 2003 – 2012 a z ortofoto mapy aktuálního stavu, pořízených na 

stránkách www.mapy.cz. Rovněž z důkazu doloženého společností Salix Morava a. s., kdy ze sdělení 

Státního zemědělského intervenčního fondu Zn. SZIF/2017/015373 ze dne 24.02.2017 vyplývá, že 

předmětný pozemek byl užíván jako celek v rámci půdního bloku, a to minimálně v období od 

11.10.2003 do 10.11.2004, jako díl půdního bloku  č. 4403, a dále oddělení bloku č. 4405 ke dni 

11.11.2004, kdy jsou evidováni dva uživatelé. Ani na ortofoto snímcích, mapa č. 1 a mapa č. 2, které 

jsou součástí tohoto sdělení, není žádná cesta zřejmá a patrná v terénu. Z uvedených skutečností a 

připojených ortofoto map lze tedy dovodit, že ani po oddělení bloku č. 4405 ke dni 11.11.2004, kdy jsou 

evidováni dva uživatelé, nedošlo ke vzniku či obnovení cesty a předmětný pozemek je stále nadále 

užíván jako orná půda, takto to zmiňuje i žadatel ve svém návrhu. 

Z uvedených dokladů (pozemková kniha) a svědecké výpovědi pana Jana Holáně lze dovodit, že 

pozemek byl užíván v roce 1947 jako cesta, jak ale vyplývá z dalších výpovědí (starosta obce Horní 

Moštěnice, p. Lorenc) v následujících letech zanikla, když byly pozemky posledních padesát let 

obhospodařovány původně JZD (Jednotným zemědělským družstvem) a následně společností Salix 

Morava a. s., jako jeden celek. K tomuto žadatel uvedl: „Rozporuji stav co říkal p. starosta, že pozemky 

byly obhospodařovány jako jeden celek, uvádím, že od r. 1993 obhospodařuji 2 parcely (1077/4 + 

sousední), a pro přístup k těmto parcelám jsem používal obecní pozemek p.č. 1077/18...“ Podle 

ustanovení § 141 odst. 4 správního řádu ve sporném řízení vychází správní orgán z důkazů, které byly 

účastníky navrženy. Pokud navržené důkazy nepostačují ke zjištění stavu věci, může správní orgán 

provést i důkazy jiné. Neoznačí-li účastníci důkazy potřebné k prokázání svých tvrzení, vychází správní 

orgán při zjišťování stavu věci z důkazů, které byly provedeny. Žadatel však nijak nedoložil své tvrzení, 

že byl pozemek jako cesta užíván i po roce 1947. Byl-li předmětný pozemek žadatelem od roku 1993 

používán pro příjezd k jeho pozemku, neznamená to, že tímto vznikla účelová komunikace.  

Účelovou komunikací se určitá cesta stává „samovolně“ ze zákona, a to v okamžiku, kdy splní 

všechny čtyři znaky, které zákon a judikatura pro vznik účelové komunikace stanovují. V tomto případě, 

ke vzniku účelové komunikace nedošlo, protože jak je dále uvedeno, nejsou naplněny tři ze čtyř znaků 

účelové komunikace. 

Silniční správní úřad provedl jako důkaz dostupné ortofoto mapy pořízené na stránkách www.mapy.cz, 

kdy v průběhu od roku 2003 až dosud není na předmětném pozemku patrná cesta. Předmětný pozemek 

je v katastru nemovitostí evidován jako orná půda, je vlastníkem pronajat jako orná půda a je nájemcem 

jako orná půda využíván, proto dnes, desítky let po jejím zániku, není pozemek parc. č. 1077/18 v 

katastrálním území Horní Moštěnice dopravní cestou s jasným dopravním určením. 

Z uvedených důkazů a skutečností tak vyplývá, že se nejedná o dopravní cestu určenou k užití vozidly 

nebo chodci a rovněž se nejedná o cestu stálou a v terénu patrnou, ale o pozemek trvale zemědělsky 

obhospodařovaný a není tak naplněn první znak (dopravní cesta) vyplývající z ustanovení § 2 odst. 1 

zákona o pozemních komunikacích. 

Druhý znak - zákonný účel  

Účelová komunikace dále musí naplňovat alespoň jeden ze tří účelů vymezených v ustanovení § 7 odst. 

1 zákona o pozemních komunikacích. Musí tedy jít o cestu, která: a) slouží ke spojení jednotlivých 

nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo b) ke spojení těchto nemovitostí s ostatními 

pozemními komunikacemi nebo c) k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. 

V projednávaném případě je druhý znak naplněn (písm. c) – slouží k obhospodařování zemědělských 

pozemků). 

Třetí znak - souhlas vlastníka s obecným užíváním  

Žadatel předmětný pozemek požaduje jako cestu pro zajištění přístupnosti k obhospodařování svého 

a užívaného polního pozemku. Na dotaz, zda obec v minulosti souhlasila s užíváním pozemku jako 

cesty, starosta obce uvedl, že neví. Starosta obce k tomu, že má být předmětný pozemek veřejně 

přístupnou účelovou komunikací sdělil následující: „Za posledních 50 let byly okolní pozemky užívány 

jako celek, původně JZD, následně Salix Morava a. s., a z toho důvodu byla podepsána i nájemní 

smlouva se spol. Salix od 24.7.2008.“. Z uvedeného vyplývá, že vlastník předmětný pozemek považuje 

za ornou půdu a jako ornou půdu ji pronajal. Jak je již výše uvedeno, dotčený pozemek je již desítky let 
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zemědělsky obhospodařován v rámci jednoho celku, v terénu není cesta patrná (jedná se o obdělávané 

pole). Taktéž s ohledem na nájemní smlouvu, která byla uzavřena mezi Obcí Horní Moštěnice jako 

vlastníkem pozemku a společností Salix Morava a. s. jako jeho nájemcem lze dovodit, že vůlí 

pronajímatele nebylo věnovat pozemek k obecnému užívání, nýbrž pronajmout ornou půdu k 

zemědělskému obhospodařování. Žadatel dne 14.3.2016 požádal obec Horní Moštěnice o ukončení 

pronájmu pozemku parc. č. 1077/18 v k. ú. Horní Moštěnice společnosti Salix Morava a.s. Žadateli bylo 

obcí sděleno, že zastupitelstvo obce na svém zasedání neschválila žádost o zrušení pronájmu pozemku. 

K tomuto silniční správní úřad uvádí skutečnost, že předmětný pozemek nevede k žádnému pro 

veřejnost atraktivnímu cíli, veřejnost nemá důvod pozemek jako cestu užívat. Nelze tedy dovodit 

souhlas vlastníka s obecným užíváním tj. s veřejnou cestou sloužící všem bez omezení. 

Třetí znak, kterým je souhlas vlastníka s obecným užíváním, tak nebyl naplněn. 

 

Čtvrtý znak - nutná komunikační potřeba  

Žadatel uvádí, že pro přístup na svůj pozemek využívá předmětný pozemek. S jeho užíváním jako 

přístupu na pozemek žadatele však nesouhlasí jak vlastník předmětného pozemku (pozemek pronajímá 

jako ornou půdu), tak jeho nájemce, který dne 24.3.2014 zaslal žadateli  informaci o přístupové cestě 

PB Zámostková k jeho půdnímu bloku PB č. 4405, a to po půdním bloku PB č. 4403 s vyznačením cesty 

na přiložené mapě, s upozorněním, že na daném PB 4403 je již zaseta plodina, která by mohla být při 

nedodržení této určené cesty poškozena a došlo by ke škodě. Následně dne 16.4.2014 žadatele opětovně 

vyzval, aby využíval přístup k jeho půdnímu bloku, tak jak bylo navrženo, aby přejížděním zemědělskou 

technikou přes pozemek osetý zemědělskou plodinou nedocházelo ke škodě. 

Podle uvedených skutečností je předmětem sporu přístup na pozemky obdělávané žadatelem, žadateli 

je však nájemcem pozemku, společností Salix Morava, a. s,. umožněn alternativní, kvalitativně 

srovnatelný přístup k jeho pozemku (rovněž po orné půdě, avšak ne středem půdního bloku PB č. 4403, 

ale po jeho okraji). Předmětný pozemek není nijak veřejností užíván, z pohledu veřejnosti se tedy 

nejedná o nutnou komunikační potřebu, čtvrtý znak nutné komunikační potřeby rovněž nebyl naplněn. 

Předmětem rozhodnutí, jež zdejší správní orgán v dané věci vydal, není vznik nových práv nebo 

povinností žádného z účastníků řízení, jejich změna nebo zánik. V řízení o určení právního vztahu bylo 

posuzováno zejména, zda jsou naplněny všechny znaky pozemní komunikace, kterými jsou: 1. stálost a 

patrnost dopravní cesty v terénu, 2. účel vymezený v zákoně, 3. souhlas vlastníka s obecným užíváním 

cesty a 4. naplňování nutné komunikační potřeby. Aby bylo možné určitou cestu označit za veřejně 

přístupnou účelovou komunikaci, musí být naplněny všechny čtyři znaky, které charakterizují veřejně 

přístupnou účelovou komunikaci, současně. Tři ze čtyř znaků, první znak - stálost a patrnost dopravní 

cesty v terénu, znak třetí - souhlas vlastníka s obecným užíváním cesty stejně tak i znak čtvrtý – nutná 

komunikační potřeby, však nebyly naplněny. Protože všechny čtyři znaky charakterizující účelovou 

komunikaci nebyly naplněny současně, návrh žadatele na prohlášení, že pozemek parc. č. 1077/18 

v katastrálním území Horní Moštěnice ve vlastnictví Obce Horní Moštěnice slouží jako veřejně 

přístupná účelová komunikace se zamítá. 

 

Silniční správní úřad z těchto důvodů žádost zamítl. 

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 109 písm. b, c, d, e, f, g, stavebního zákona): 

 



Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu toto bylo 

oznámeno. O odvolání rozhoduje Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu 

Olomouckého kraje. Odvolání se podává u Magistrátu města Přerova, odboru stavebního úřadu a 

životního prostředí. podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 

aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 

správní orgán na náklady účastníka. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "otisk úředního razítka"                              Bc. Kateřina Skoková 

                                                         referentka oddělení stavebního úřadu 

  

 

 

  

  

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen min. 15 dnů. 

 

 

 

Datum vyvěšení: ....................    Datum sejmutí: .................... 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Přerova a dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád ve znění pozdějších předpisů, na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup.  

Rovněž Obecní úřad Horní Moštěnice je povinen písemnost bezodkladně vyvěsit na své úřední desce na 

dobu nejméně 15 dnů. 

Na vyvěšované písemnosti se označí orgán, který ji vyvěsil, uvedou se data jejího vyvěšení a sejmutí a 

opatří se podpisem, popř. razítkem oprávněné osoby. Po sejmutí zašlete neprodleně zpět správnímu 

orgánu, který písemnost vydal! 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ 

V souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu je rozhodnutí zveřejněno též na úřední desce 

Magistrátu města Přerova a dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších 

předpisů, na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup.  

 

 

 

 

 

Obdrží: 



Účastníci řízení (dodejky) 

Dotčené správní úřady 

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

6jwhpv6 

  

Ostatní 

Obecní úřad Horní Moštěnice, IDDS: z8gbd6i 

Magistrát města Přerova, Odbor vnitřní správy - úřední deska, Bratrská č.p. 709/34, Přerov I-Město, 

750 02  Přerov 2 

 

Spis 

 

 


