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Rozhodnutí veřej nou vyhláškou
o změně kategorie pozemní komunikace-zařazení pozemní komunikace do kategorie místní

komunikace

Obecní úřad Štáblovice (dále jen ,,OÚ Štáblovice") jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad
na základě ustanovení:

- § 10a§ ll odst. 1písm.b)zákona č.50012004 Sb.,správnířád,vezněnípozdějšíchpředpisů
(dále jen,,správní řád")

- § 6l odst. l písm. a) zÁk. č. 12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
- § 40 odst. 1. a 5 písm. a) zák. č. 13l1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen ,,zákon o pozemních komunikacích")

Zařazuje
v souladu s ustanovení § 3 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích do kategorie místní
komunikace (§2 odst. 2 písm. c) zákona o pozemních komunikacích)

tyto pozemní komunikace obce Štáblovice:

Místní komunikace III. Třídy

lnventární
číslo

část obce Délka Povrch Parcela

1c stáblovice 228,26 živice 678
2c štáblovice 65,52 živice 20/t,2012
3c štáblovice 6L,L2 Štěrk 34/3
4c štáblovice 76L,78 živice 23811
5c štáblovice 168,69 Zivice 1,1813,325, 677lI
6c štáblovice 35,18 zámková dlažba L75,677 /7
7c štáblovice 285.06 živice 63617, 677l1,, 680
8c štáblovice 813,02 štěrt< 326
9c štáblovice 99,27 živice 625 l 1,3, 625 / 15, 625 l 1,6

10c štáblovice 180,18 Zivice 363,32718
1lc štáblovice 226,8 živice 531,,54713
72c štáblovice 284,88 živice 49o,674/7

13c štáblovice 4o8,82
živice+zámková
dlažba

L4c štáblovice 36,2 živice 1.58/2,67611,
15c štáblovice 75,36 Zivice 1,38,676/1-
16c štáblovice 193,65 zámková dlažba 61713,622/It
101c Lipina 295,37 živice 86
lO2c Lipina 59,68 Zivice 59
103c Lipina 92,z2 živice 176



Místní komunikace IV.
lnventórní

číslo
Část obce Délka Povrch Parcela

1d štáblovice L1,4,52 zámková dlažba 7o4,677/L,68uI7
2d štáblovice ].5,31 zámková dlažba 129
3d štáblovice 7o1,,79 Nezpevněno 619,620,683/10
4d štáblovice L38,46 zámková dlažba 683/Io
5d štáblovice 36,76 zámková dlažba 74, t5
6d štáblovice 32,37 zámková dlažba 681,17
7d štáblovice 268,65 zámková dlažba 677 / 1,, 68u 7, 687/ 5, 681,/7, 68I/ 8
8d štáblovice 101,98 zámková dlažba 324/2,325,677lI
9d stáblovice 250,51 zámková dlažba 36413,377 , 677 /1,,68l/I, 681./4

Chodník kMK
Inventórní

číslo
část obce Délka Povrch Parcela

3c-1 štáblovice 5I,82 zámková dlažba 34l3
7c-t štáblovice I39,87 zámková dlažba 677 /1,680
7c-2 štáblovice 92,09 zámková dlažba 636/1,680
7c-3 štáblovice 74,28 zámková dlažba 63611,
7c-4 štáblovice 23,19 zámková dlažba 636/7
7c-5 štáblovice 49,43 Dlažba 327 /8,680
9c-1 štáblovice 99,64 zámková dlažba 625/13,625175
9c-2 štáblovice 99,85 zámková dlažba 625l73,625/76
15c-1 štáblovice 9L,97 zámková dlažba 129

odstavné plochv:
lnventární

číslo
část obce Plocha Povrch Parcela

1op štáblovice 124 zámková dlažba 115
2op štáblovice 423 zámková dlažba 678
3op štáblovice 93 zámková dlažba 677 /7

Účastníci řízení dle § 27 odst. l správního řádu:
Obec Štábtovice,747 82 Štáblovice, Štáblovice 1ó6

odůvodnění:

Dne l7. 6.202l požádala Obec Štáblovice se sídlem Obecní úrad Štablovice,747 82 Štáblovice, Štáblovice l66
o zněnu kategorie pozemní komunikace - zaŤazeni pozemních komunikací v obci Štáblovice do kategorie místní
komunikace. Zařazované stavby pozemních komunikací specifikovaných ve ,v.ýroku rozhodnutí jsou ve
vlastnictví obce Štáblovice a jsou situovány v k. ú. Štáblovice, Lipina u Opal}. Jejich r"ýzrram odpovídá
ustanovení § 6 odst. l ziikona o pozemních komunikacích, a proto jsou tímto roáodnutím zaíazovány do
kategorie místní komunikace. Zaíazením pozemních komunikací - veřejně přístupných účelorných komunikací
do kategorie místní komunikace budou zvrýšeny vlastníku komunikaci možnosti jejich ochrany, ale současně mu
i zvyši povinnosti spojené s jejich údržbou. Výčet parcel uvedený v roáodnutí u jednotliných komunikací slouží



k lepší identifikaci komunikací a nemusí vždy obsahovat všechny parcely komunikací dotčené. Pozemky
dotčené místními komunikacemi byly zjištěny porovnáním ortofotomapy a aktuální digitální katastrální mapy,
která je pro dané území k dispozici.

K Žádosti o znrěnu kategorie - zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obec Štáblovice
přiložila přehlednou situaci s lyznačením zařazovaných pozemních komunikací. Tato situace je nedílnou
součástí tohoto roáodnutí.

Dne l7. 6,2021bylo ozrámením čj. ll0l202l oznámeno vsouladu sustanovením § 47 odst. l správního řádu
ÚČastníkŮm íízení a dotčeným orgánům zahájení řízení dle § 3 odst. 2 zÁk. o pozemních komunikacích ve věci
roáodnutí o zrněně kategorie pozemní komunikace - zaíazeni pozemních komunikací do kategorie místní
komunikace.

Ve smYslu ustanovení § 36 odst. l sprálrrího řádu sdělil v uvedeném oanámení o zahájení řízení Obecní úřad
Stiiblovice všem mámým účastníkům řizeni a dotčeným orgánům, že mohou navrhovat důkazy a činit jiné
návrhy po celou dobu řízení ť do vydaní roáodnutí, dále že mohou v souladu s ustanovením § 36 odst. 2
sPrávního řádu vy,jádřit v řizení své stanovisko a d|e § 38 odst. l a odst. 4 správního řádu mohou nahlížet do
spisu a Činit si výpisky. Ve lhůtě do l5-ti dnů ode dne doručení ozrámení se mohli na obecním úřadě Šáblovice
semámit s podklady pro vydání roáodnutí.

TÍmto roáodnutím dochází k souladu fuzického stavu se stavem právním a k odstranění pochybností, zda jde o
místní nebo účelovou komunikaci.

Zároyeň nabytím účinnosti tohoto roáodnutí se ruší všechna předchozí roáodnutí o zaíazeni místních
komunikací, pokud byla někdy v minulosti vydana.

Oznámení o zahájení řízení bylo zasláno na vědomí (doporučeně):

Policie České republiky - KŘP Moravskoslezského kraje, Dopravní inspelíorát Opava, I{rnčířsk á348117,74625 opava

Krajslcý uřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a si|ničniho hospodářství, oddělení silničniho hospodářství,
28. října ll7,70Z 18 Osnava

Jelikož píoti zařazení pozemních komunikací v obci Štablovice do kategorie místní komunikace nebyly ze sfiany
ÚčastníkŮ ílzpní a dotčených orgánů vaneseny námitky brárrící aněně kategorie, bylo roáodnuto tak, jak je ve
výroku uvedeno.

Poučení:
Proti tomuto roáodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho omámení k Odboru dopravy SH Krajského uřadu
Moravskoslezského kraje podárrím u Obecniho uřadu Štáblovice. Včas podané odvolání má odkladný účinek.

Účastníci íízení: (doporučeně do vlastních rukou)
Obec Štáblovice,747 82 Štáblovice, Štáblovice 166

Vyvěšeno:
Sejmuto:
Provedla:

Na vědomí: (doporučeně)
Policie České republiky-KŘP Moravskoslezského kraje, Dopravní inspektorát Opav4 tlmčířská348ll7,74625 Opava
Přfloha:
l x situace s vyznačením zařaznvanýchkomunikací
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