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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
Městský úřad Lipník nad Bečvou, Stavební úřad, jako příslušný silniční správní úřad
ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací na území
spravovaném obecním úřadem s rozšířenou působností podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona
č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o pozemních komunikacích“) a ve věcech místních komunikací pro území města Lipník
nad Bečvou podle ust. § 40 odst. 5 písm. b) tohoto zákona, v souladu s ust. § 47 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
ve společném řízení o „omezení přístupu veřejně přístupné účelové komunikace“ podle ust. § 7
odst. 1 a o povolení „umístění pevné překážky“ podle ust. § 29 zákona o pozemních
komunikacích, na veřejně přístupné účelové komunikaci na pozemku parc. č. 592 v kat. území
Hlinsko, která je ve vlastnictví obce Hlinsko, IČO 006 36 240, Hlinsko 13, 751 31 Lipník nad
Bečvou,
oznamuje
zahájení společného řízení ve věci:
 omezení přístupu veřejně přístupné účelové komunikace, která se nachází
na pozemku parc. č. 592 v kat. území Hlinsko, dle ust. § 7 odst. 1 zákona o pozemních
komunikacích a
 povolení umístění pevné překážky na veřejně přístupné účelové komunikaci, která
se nachází na pozemku parc. č. 592 v kat. území Hlinsko, dle ust. § 29 zákona
o pozemních komunikacích, spočívající v umístění uzamykatelné mechanické závory
na tomto pozemku (dle grafického znázornění v příloze)
účastníkům řízení a dotčeným správním orgánům.
S ohledem na charakter obecného užívání veřejně přístupné účelové komunikace, tedy
neomezeným a správnímu orgánu neznámým okruhem uživatelů, zveřejňuje správní orgán
oznámení o zahájení řízení též na úřední desce.
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Usnesením č. 11/2022 ze dne 03.05.2022 pod čj. 09438/2022/SÚ-SH, v souladu s ust. § 140
správního řádu, správní orgán spojil řízení ve věci omezení veřejného přístupu na účelovou
komunikaci s řízením o povolení pevné překážky na pozemní komunikaci a vede tedy společné
řízení.
Důvodem zahájení společného řízení je žádost obce Hlinsko, IČO 006 36 240, Hlinsko 13,
751 31 Lipník nad Bečvou, kterou zastupuje na základě plné moci spol. VACULA silniční
s. r. o., Růžová 972/1, 110 00 Praha 1, o „omezení přístupu veřejně přístupné účelové
komunikace“ podle ust. § 7 odst. 1 a o povolení „umístění pevné překážky“ podle ust. § 29
zákona o pozemních komunikacích, na veřejně přístupné účelové komunikaci na pozemku
parc. č. 592 v kat. území Hlinsko, která je ve vlastnictví obce Hlinsko.
Návrh realizace omezení veřejného přístupu je uzamykatelnou mechanickou závorou o délce
ramene 2 m s ponechaným průchodem v šířce 0,9 m, umístěnou na pozemku parc. č. 592
v kat. území Hlinsko, dle grafického znázornění v příloze.
Současně s návrhem na omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci a povolení
k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci v podobě uzamykatelné mechanické
závory, žadatel deklaruje připravenost předat vlastníkům okolních nemovitostí klíče potřebné
pro otevření závory.
Žadatel odůvodňuje svou žádost o omezení veřejného přístupu na své komunikaci tím, že chce
„zamezit vjezdu dopravním prostředkům, které po komunikaci jezdí do lesa a zaváží zde
materiál, který do lesa nepatří, přičemž dochází ke znečišťování životního prostředí a tvorbě
černé skládky“.
V průběhu společného řízení bude provedeno dokazování ve vztahu k předmětné účelové
komunikaci, a to zejména k tomu, zda je omezení přístupu nezbytně nutné k ochraně
oprávněných zájmů jejího vlastníka v souladu s ust. § 7 odst. 1 zákona o pozemních
komunikacích.
USNESENÍ
Městský úřad Lipník nad Bečvou, Stavební úřad, jako příslušný silniční správní úřad
ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací na území
spravovaném obecním úřadem s rozšířenou působností podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona
o pozemních komunikacích a ve věcech místních komunikací pro území města Lipník
nad Bečvou podle ust. § 40 odst. 5 písm. b) tohoto zákona, rozhodl takto:
podle ust. § 39 odst. 1 správního řádu
se účastníkům řízení určuje lhůta 15 dnů ode dne oznámení tohoto usnesení,
aby uplatnili ve společném řízení o omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci
a o povolení umístění pevné překážky na pozemní komunikaci, vše nacházející se na pozemku
parc. č. 592 v kat. území Hlinsko, spočívající v umístění mechanické uzamykatelné závory (dle
grafického znázornění v příloze), svá stanoviska, námitky, připomínky, návrhy, popřípadě
označili důkazy na podporu svých tvrzení, které je možno podat na Městský úřad Lipník nad
Bečvou, Stavební úřad, náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou.
Účastníci řízení mohou nahlížet do správního spisu u Městského úřadu Lipník nad Bečvou,
Stavebního úřadu, v úřední dny, nejlépe v pondělí a středu 08:00 – 11:00 a 12:00 – 17:00 hod.;
v jiné dny po vzájemné dohodě.
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Podle ust. § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích správní orgán projedná žádost
vlastníka pozemní komunikace o omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci, s Policií
České republiky.
Z výše uvedeného důvodu žádáme Policii České republiky, Krajské ředitelství policie
Olomouckého kraje, odbor služby dopravní policie, o vydání stanoviska k výše
uvedenému společnému řízení ve věci omezení přístupu a povolení umístění pevné
překážky spočívající v umístění závory, a to ve lhůtě do 20.06.2022.
S ohledem na charakter obecného užívání veřejně přístupné účelové komunikace, tedy
neomezeným a správnímu orgánu neznámým okruhem uživatelů, zveřejňuje správní orgán
oznámení o zahájení řízení též na úřední desce.
V souladu s ust. § 47 odst. 3 správního řádu se oznámení o zahájení společného řízení ve věci
omezení přístupu a povolení umístění pevné překážky spočívající v umístění závory oznamuje
veřejnou vyhláškou s tím, že se za účastníka řízení v souladu s ust. § 27 odst. 2 může přihlásit
též další dotčená osoba, pokud může být rozhodnutím přímo dotčena ve svých právech nebo
povinnostech, a to ve lhůtě do 20.06.2022.

Dne 20.06.2022 bude mít Stavební úřad shromážděny všechny podklady pro rozhodnutí
ve věci. Vzhledem k ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“), dle kterého mají účastníci řízení možnost před vydáním
rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit se k jeho podkladům, stavební úřad poskytuje účastníkům
řízení možnost k uplatnění tohoto práva, k čemuž stanovuje lhůtu následujících 5 dnů po dni
20.06.2022. Po uplynutí této 5-ti denní lhůty, stanovené k uplatnění práva vyjádřit se ke všem
shromážděným podkladům pro vydání rozhodnutí před jeho vydáním - dle ust. § 36 odst. 3
správního řádu, bude ve věci vydáno rozhodnutí. Stavební úřad připomíná, že tato 5-ti denní
lhůta již neslouží k navržení důkazů a činění jiných návrhů ve smyslu ust. § 36 odst. 1
správního řádu.
Podkladem ve věci je spis zn. MU/08437/2022/1868.

Poučení
Účastník řízení má v souladu s ust. § 38 správního řádu právo nahlížet do spisu, včetně práva
pořizovat si výpisy a má právo na to, aby správní orgán pořídil kopie ze spisu nebo jeho části.
Podle ust. § 36 odst. 1 správního řádu jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné
návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí; správní orgán může usnesením prohlásit,
dokdy mohou účastníci činit své návrhy. Podle ust. § 36 odst. 2 správního řádu mají účastníci
řízení právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Pokud o to požádají, poskytne jim správní orgán
informace o řízení, nestanoví-li správní řád jinak. Podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu,
nestanoví-li tento zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci dána
možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká účastníka, který se práva vyjádřit
se k podkladům rozhodnutí vzdal.
Účastník řízení je zejména povinen poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou
součinnost při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí (ust. § 50 správního řádu) a označit
důkazy na podporu svých tvrzení (ust. § 52 správního řádu).
Dle ust. § 28 odst. 1 správního řádu je za účastníka řízení v pochybnostech považován i ten,
kdo tvrdí, že je účastníkem, dokud se neprokáže opak.

Ing. Petr Merta, Ph.D.
vedoucí Stavebního úřadu
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Příloha
- situace s vyznačením účelové komunikace a navrženým umístěním pevné překážky
Tento dokument musí být vyvěšen po dobu 15-ti dnů a to na úřední desce správního orgánu,
který písemnost doručuje (Městský úřad Lipník nad Bečvou) a stejnou dobu způsobem
umožňující dálkový přístup. Současně Obecní úřad Hlinsko je povinen písemnost bezodkladně
vyvěsit na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení
se oznámení považuje za doručené (ust. § 25 správního řádu).

Potvrzení o zveřejnění na úřední desce Městského úřadu Lipník nad Bečvou a současně
způsobem umožňující dálkový přístup:
vyvěšeno …………. sejmuto …………..

podpis

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

Potvrzení o zveřejnění na úřední desce Obecního úřadu Hlinsko a současně způsobem
umožňující dálkový přístup:
vyvěšeno …………. sejmuto …………..

podpis

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

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím
úřední desky Městského úřadu Lipník nad Bečvou.
Po sejmutí zašlete neprodleně zpět správnímu orgánu, který písemnost vydal.

Obdrží
účastníci (dodejky)
Obec Hlinsko, kterou zastupuje na základě plné moci spol. VACULA silniční s. r. o.,
IDDS: dbxkf42, sídlo: Růžová č.p. 972/1, 110 00 Praha 1
Helena Mánková, Pavlovice u Přerova č.p. 113, 751 11 Pavlovice
Ing. Petra Formelová, Bayerova č.p. 1496/4, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Ing. Josef Janáček, Zahradní č.p. 2722/33, 787 01 Šumperk 1
Ing. Lubomír Janáček, Mohylova č.p. 1966/8, 155 00 Stodůlky-Praha 5
Zdeněk Janáček, IDDS: z9zbtc6
trvalý pobyt: Trávník č.p. 1156/16, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Marie Janáčková, Hlinsko č.p. 12, 751 31 Lipník nad Bečvou
Alena Skalická, Družební č.p. 768/2, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9
Martin Číhal, IDDS: wtw6nas
trvalý pobyt: Bělotín č.p. 151, 753 64 Bělotín
Kateřina Jarolimová, IDDS: 6jkycbz
trvalý pobyt: Švermova č.p. 1110, 753 01 Hranice 1
Anna Kavická, M. Turkovej č.p. 8, Trenčín, Slovakia
Iveta Miková, Šišma č.p. 3, 751 11 Šišma
Daniel Mužík, Alšova č.p. 2712/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Dana Zlámalová, Sišma č.p. 96, 751 11 Šišma
MUDr. Vítězslav Tala, Benátky č.p. 2038, 511 01 Turnov 1
Jan Hupka, Hlinsko č.p. 36, 751 31 Lipník nad Bečvou
Hana Zlámalová, Hlinsko č.p. 78, 751 31 Lipník nad Bečvou
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Lesy České republiky, s. p., IDDS: e8jcfsn
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Zdeněk Bouchal, Sušice č.p. 113, 751 11 Sušice
Petra Hradilová, Hlinsko č.p. 88, 751 31 Lipník nad Bečvou
Ing. Miroslav Caletka, Radotín č.p. 34, 753 54 Soběchleby
Milan Kocourek, Hlinsko č.p. 9, 751 31 Lipník nad Bečvou
Hana Kocourková, Hlinsko č.p. 9, 751 31 Lipník nad Bečvou
Obec Lhota, IDDS: 453edsk
sídlo: Lhota č.p. 63, 751 31 Lipník nad Bečvou
Zdeněk Klesnil, Hlinsko č.p. 6, 751 31 Lipník nad Bečvou
Ing. Jan Peška, Hlinsko č.p. 92, 751 31 Lipník nad Bečvou
Vladimír Stoklásek, Na Vrbovcích č.p. 137/16, Přerov IV-Kozlovice, 750 02 Přerov 2
Obec Hlinsko, IDDS: uiraw3i
sídlo: Hlinsko č.p. 13, 751 31 Lipník nad Bečvou (v souladu s ust. § 44b zákona
o pozemních komunikacích)
ostatním účastníkům řízení (osobám, které nejsou známy) se písemnost doručuje v souladu
s ust. § 25 odst. 1 správního řádu veřejnou vyhláškou
dotčené orgány
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, odbor služby dopravní policie,
IDDS: 6jwhpv6
sídlo: tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc
úřady k vyvěšení
MěÚ Lipník nad Bečvou, úřední deska, náměstí T. G. Masaryka č.p. 89, 751 31 Lipník nad
Bečvou
Obecní úřad Hlinsko, úřední deska, IDDS: uiraw3i
sídlo: Hlinsko č.p. 13, 751 31 Lipník nad Bečvou

