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Usnesení
Obecní úřad Slapy dle ust. § 12 zák. č. 500/2004 Sb. Správního řádu v platném znění
postupuje podání – žádost paní Lenky Tachovské , bytem Slapy 388E, 252 02 Slapy ve věci
určení, že se na pozemku p.č. 278/36 v k.ú. Přestavlky, obci Slapy, nachází veřejná
komunikace věcně příslušnému správnímu orgánu, kterým je dle ust. § 40 odst. 4 písm. a)
zák. č. 13/1997 Sb. v platném znění obecní úřad obce s rozšířenou působností - Městský úřad
Černošice.
Odůvodnění:
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy vrátil Obecnímu úřadu ve Slapech
spisovou dokumentaci ve věci vydání deklaratorního rozhodnutí na návrh paní Lenky
Tachovské, bytem Slapy 388E, 252 02 Slapy, že se na pozemku p.č. 278/36 v k.ú. Přestavlky
nachází veřejná komunikace s tím, že po zrušení předchozího rozhodnutí Obecního úřadu
Slapy č.j. OúSl-409/2014/Ne/3 ze dne 2. 12. 2014 Rozhodnutím Krajského úřadu
Středočeského kraje, Odboru dopravy č.j. 137714/2017/KUSK-DOP/Nech sp. Zn. SZ137714/2017/KUSK ze dne 1. 3. 2018, právní moc dne 23. 3. 2018, je potřeba ve věci znovu
rozhodnout.
Obecní úřad Slapy má za to, že není věcně příslušným o této věci rozhodnout.
V době, kdy Obecní úřad Slapy o věci rozhodoval, tedy v roce 2014, měl působnost
rozhodovat dle ust. § 40 odst. 5 zák. č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích ve znění
platném do 31. 12. 2015 o zařazení komunikace do kategorie účelových komunikací. Výše
citované rozhodnutí Obecního úřadu Slapy č.j. OúSl-409/2014/Ne/3 ze dne 2. 12. 2014 bylo
potvrzeno Rozhodnutím Krajského úřadu ze dne 3. 8. 2015 sp. Zn. SZ-151809/2015/KUSK,
č.j. 051809/2015/KUSK-1-DOP/Nech, čímž se stalo pravomocné. Přestože rozhodnutí
Krajského úřadu Středočeského kraje bylo napadeno správní žalobou, bylo pravomocné,
správní řízení bylo ukončené.
Od 1. 1. 2016 nabyl účinnosti zák. 268/2015 Sb., kterým se mění zák. 13/1997 Sb. o
pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Došlo ke změně, na základě které dle
§ 40 odst. 4 již působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve
věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o
kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, vykonává obecní úřad obce
s rozšířenou působností.
V čl. II odst. 3 Přechodných ustanovení zák. č. 268/2015 Sb., kterým se mění zák. č. 13/1997
Sb. , se stanoví, že „Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto
dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle zákona č.
13/1997 Sb. ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona“. Předmětné řízení
však bylo ke dni účinnosti zák. 268/2015 Sb., tedy ke dni 1. 1. 2016 skončené. Pozdější
zrušení rozhodnutí Rozsudkem Krajského soudu v Praze č.j. 46A 114/2015 ze dne 31. 10.
2017 na této skutečnosti nemohlo nic změnit, neboť rušilo pravomocné rozhodnutí správního
orgánu.
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Obecní úřad ve Slapech tedy již od 1. 1. 2016 nevykonává působnost silničního správního
úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací.
Z toho důvodu věc postupuje věcně příslušnému úřadu.
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