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ROZHODNUTI

V olomouci dne 1 9. září 2013

DoRUČENo VEŘEJ NoU VYH t_ÁŠxou

Krajský Úřad olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně
přístusny odvolací orgán podle ustanovení s 89 odst. 1 a $ 178 zákona č.500/2004 Sb.,

správní řád, ve znéní pozdějších předpisů (dále jen ''správní řád''), $ 67 odst. 1 písm. a)

zákona č.12gt2o1o Sb., o krajích (krajské zřizení), ve znění pozdějších předpisů a $ 40
odst. 3 písm. e) zákona č' 13t1997 Sb., o pozemních komunikacích, Ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o pozemních komunikacích"), přezkoumal na

základé $ 89 odst. 2 správního řádu včas podané

odvolání John Crane Sigma a' s., |C 47151561, se sídlem Jana Sigmunda 78,
783 49 Lutín, cestou zmocněnce Dalibora Fialy, nar. 30' 6' 1972, bytem Al' Krále 8,

796 0'1 Prostějov a

odvolání Salzgitter Mannesmann Stahlhandel s.r.o', lČ 6106'1638, se sídlem Na Bojišti

147ot24,120 Óo Praha 2 - Nové Město, cestou zmocněnce JUDr. Emila Janči, advokáta
se Sídlem Sartoriova 60112,169 00 Praha 6 - Břevnov a

odvolání SIGMA GROUP a.s., lČ 25375407, se sídlem Jana Sigmunda 78, 783 49 Lutín

a V;SABoN PRo s.r.o., lČ zg+oss21, se sídlem Jana Sigmunda 190, 78349 Lutín,

cestou zmocněnce JUDr. lvy Kremplové, advokátky se sÍdlem Botanická 9, 602 00

Brno,

do rozhodnutí obecního úřadu Lutín, Školní 203, 783 49 Lutín, č. j.: oÚ/151-6-
2lt2o13lLa ze dne 7. 5. 2013 ve znění opravného rozhodnutí č. j': oÚ/151 -6-3ll2013lLa
ze dne 22.5.2013, ktený v bodě 1. výrokové části rozhodl, Že účelová komunikace
nacházející se na pozemcích p. č' 22215 a p. č. 22216 v k. ú. Lutín je kategorizována
dle $ 7 odst' 1 zákona o pozemních komunikacích jako Účelová komunikace veřejná
a vbodě 2. výrokové části rozhodl, Že účelové komunikace nacházející se na

pozemcích p. č' 23111, p.č' 231113, p. č,.231/83, p. č.2311148 a p. č. 2311147

v x. u. Lutín jsou kategorizovány dle $ 7 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích jako

účelové komunikace neveřejné.



a Věc se

k novému
rozhodnutí.
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Krajský úřad olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, rozhodl
takto:
Podle ustanovení s 90 odst. 1 písm. b) správního řádu se rozhodnutí obecního úřadu
Lutín, č. j.: oÚ/151-6-2tt2013tLa ze dne 7'5.2013 ve znění opravného rozhodnutí
č. j.: oÚ/1 51-6-3tt2o13tLa ze dne 22' 5' 2013

ruší

vrací
projednání obecnímu úřadu Lutín, jako orgánu, kteý vydal napadené

Účastníci řízení pod|e S 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

1. John Crane Sigma a' s', lČ 47151561, se sídlem Jana Sigmunda 78' 783 49 Lutín

2' Salzgitter Mannesmann Stahlhandel s.r.o., lČ 61061638, Se sídlem Na Bojišti
1470124, 120 00 Praha 2 - Nové Město, zastoupená JUDr. Emilem Jančou,
advokátem se sídlem Sartoriova 60112, 169 00 Praha 6 - Břevnov

odůvodnění:
Krajský úřad olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen
,,odvolací orgán"), listil z předIoŽeného správního spisu tyto skutečnosti:

obecnímu úřadu Lutín (dále jen ,,obecní úřad") by| usnesením Magistrátu města
olomouce, odboru stavebního, oddělení státnísprávy na úseku pozemních komunikací,
vydaným pod č. j. Smol/oPKl7gl 5389/201ZlUrb, postoupen dne 27 ' 12. 2012 návrh na
odstranění překáŽek z účelové komunikace nacházející se na pozemcích p. č' 22211
a p. č. 231113 v k. ú. Lutín a Žádost o určení existence veřejně přístupné účelové
komunikace umístěné na pozemcích p' c.22211, p. č. 231l83 a p.č. 231l13 v k. Ú. Lutín,
podaná obchodní společností John Crane Sigma a' s., lČ 47151561. obecnímu úřadu
bylo Stavebním úřadem Lutín dne 16. 1' 2013 postoupeno i podání obchodní
společnosti Salzgitter Mannesmann Stahlhandel s.r'o., lČ 61061638, Ve kterém
uvedená společnost rovněŽ Žáda|a o určení komunikace na pozemcích p' č. 22211
a p' č. 231l13 v k. ú. Lutín jako veřejně přístupné Účelové komunikace a současně jím
navrhovala odstranění překáŽek z účelové komunikace nacházející se na uvedených
pozemcích.

obě jmenované obchodní společnosti ve svých návuích a Žádostech uvádějí, Že jsou
výlučnými vlastníky řady nemovitostí umístěných v bývalém výrobním areálu Sigma
Lutín s. p., aniŽ by by|y současně vlastníky Účelových komunikací slouŽících
k vzájemnému propojení jejich nemovitostí a ke spojení těchto nemovitostí se silnicí
llll57}11 v uliciJana Sigmunda.

obecní úřad, kteý podle $ 40 odst. 5 písm. c) zákona o pozemních komunikacích,
vykonává působnost silničního správního Úřadu Ve věcech místních komunikací
a veřejně přístupných účelových komunikací, oznámil dne 30. 1 . 2013 zahájení dvou
řízení ve věci kategorizace účelové komunikace dle $ 7 odst. 2 zákona o pozemních
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komunikacích nacházející se na pozemku p.č. 22211 a p.č. 22212 v k. ú. Lutín' a to od
napojení účelové komunikace na silnici llll57011 a dále směrem k vjezdu do
průmyslového areálu Sigma Lutín, vedených na základě Žádostí zmíněných společností.
Spolu s oznámeními o zahájení předmětných řízení doručoval obecní úřad veřejnou
vyhláškou i dvě usnesení dle $ 36 odst. 1 správního řádu, kteými účastníkům řízení
k navrhování důkazů či uplatnění jiných návrhů stanovil lhůtu patnácti dnů počínající
okamŽikem jejich doručen í.

Dne 12. 2' 2013 obdrŽel obecní úřad podání Salzgitter Mannesmann Stahlhandel s.r.o',
v němŽ tento účastník řízení upozorňuje obecní úřad na nepřesnosti ve veřejné
vyhlášce ze dne 30. 1. 2013 dotýkající se vymezení předmětu řízení a současně
navrhuje rozšíření své původní Žádosti o pozemek p. č. 23111 v k. ú. Lutín. Doplnění
svojí Žádosti o určení existence veřejně přístupné účelové komunikace zaslal obecnímu
úřadu i John Crane Sigma a' s' Tento Žadatel svou původní Žádost doplňuje
o fotodokumentaci zachycující pohled na účelovou komunikaci na pozemcích p' č.22211
a231113, k' Ú. Lutín a ve svém podáníze dne 15.2.2013 rovněŽuvádí, Že komunikace,
k určení jejíhoŽ charakteru jeho původní Žádost směřuje, je ve vyhlášce ze dne
30. 1. 2013 označena jiným způsobem neŽv jeho Žádosti.

V reakci na vydání zmíněných veřejných vyhlášek obdrŽel obecní úřad dne 20' 2' 2013
námitky obchodní společnosti S|GMA GROUP a.s., lČ 25375407, podané do obou
předmětných řízení' SlGMA GROUP a.s' jako vlastník pozemku p. č' 22211v k' ú. Lutín
v obsahově téměř shodných námitkách mj. uvádí, Že nebyla a není nijak omezena Ve
výIučné dispozici s uvedeným pozemkem a podle jejího mínění nemá Žádná osoba
jakákoli práva, ať jiŽ věcná či závazková' která by ji opravňovala k přístupu či průchodu
po komunikaci nacházqící se na tomto pozemku a vedoucí do průmyslového areálu
Sigma v Lutíně a zpět. Svá tvrzení uvedená v námitkách dokládá SlGMA GRoUP a.s.
mnoha listinami, které osvětlují vznik nové přístupové komunikace do předmětného
areálu, jakož i reŽim fungování tohoto přístupu.

Dne 25' 2' 2013 obecní úřad opětovně oznámil zahájení řízení o Žádostech John Crane
Sigma a. s. a Salzgitter Mannesmann Stahlhandel s.r.o., tentokrát jiŽ o předmětu řízení,
kteý odpovídal znění jejich původních Žádostí, resp' zněníjejich doplnění. Účastníkům
řízení obecní úřad dále usnesením vymezil lhůtu k navrhování důkazů či uplatnění
jiných návrhů v řízení' Ve stanovené patnáctidenní lhůtě obdrŽel obecní Úřad další
námitky SlGMA GROUP a.s. Zmíněná akciová společnost ve svých námitkách ze dne
11' 3' 2013, které podala opět do obou řízení, znovu poukazuje na současný reŽim
přístupu do areálu a přitom odkazuje na judikát Nejvyššího soudu ČR, č. j' 22 Cdo
439212010 ze dne 30. 't0. 2012' K námitkám současně připojila rozhodnutí Magistrátu
města olomouce, odboru správy, č. j. SMoLl0371o2l2013/oSPR/PERS/Pos ze dne
5. 3.2013' ve kterém uvedený správní úřad mj. konstatuje, Že účelová komunikace na
pozemcích p. č.231l1, p' č. 231l13 a p. č,. 22211 v k. ú. Lutín, je Účelovou komunikací
v uzavřeném průmyslovém areálu Sigma v Lutíně, která není přístupná veřejně'

Dne 26' 3.2013 obdrŽel obecní Úřad ze strany účastníka John Crane Sigma a. s. návrh
na rozšíření účastníků řízení z důvodu změny vlastníka pozemku p. č. 22211
v k. ú. Lutín, kdyŽ novým vlastníkem tohoto pozemku měla být dle údajů katastru
nemovitostí společnost V|SABoN PRo S'r'o., lČ 29463521, se sídlem Jana Sigmunda
190' 783 49 Lutín. Vlastnické právo ve prospěch tohoto subjektu bylo zapsáno do
katastru nemovitostí s účinky k 8' 2. 2013. TotoŽný návrh podal obecnímu úřadu dne
8' 4' 2013 i účastníkřÍzení Salzgitter Mannesmann Stahlhandel s.r.o. odvolací orgán ze
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spisu zjistil, Žek15' 4'2013 bylo provedeno rozdělení pozemků p' č.222t1a p. č. 222t2
na pozemek p. č. 22211, p. č. 22212, p' č. 22215 a p. č. 22216 vše v k. Ú. Lutín. Ke
stejnému datu pak byly pozemky p. č. 22211 a p. č. 22212 vzniklé po dělení převedeny
zpět na S|GMA GRoUP a.s.

ProtoŽe byly splněny podmínky $ 1a0 odst. 1 správního řádu, rozhodl obecní úřad
o spojení jednotliuých řízení o Žádostech Žadatelů John Crane Sigma a. s a Salzgitter
Mannesmann Stahlhandel s.r.o' do společného řízení, a to usnesením č. j. oÚi151-
6l2013lLa ze dne 10. 4.2013.

Na základě shromáŽděných podkladů vydal obecní úřad dne 7. 5' 2013 rozhodnutí
č. j. oÚ 151-6-2t2o13lLa, kteým vbodě 1. rnýrokové části rozhodl, že účelová
komunikace nacházqící se na pozemcích p. č. 22211 a p. č. 22212 v k. ú. Lutín je
kategorizována dle s 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích jako Účelová
komunikace veřejná, s tím, Že specifikoval přesné vymezení této komunikace. V bodě
2. výrokové části pak rozhodl, Že účelové komunikace nacházející se na pozemcích
p' č. 23111, p. č. 231l13 a p. č. 231l83 v k. ú. Lutín jsou kategorizovány dle $ 7 odst. 2
zákona o pozemních komunikacích jako účelové komunikace neveřejné' Dne
15.5.2013 obdrŽel obecní Úřad od účastníka řízení John Crane SÍgma a. s. návrh na
vydání opravného usnesení, kteý poŽadoval provést opravu bodu 1. uýrokové části
rozhodnutí ze dne 7 ' 5' 2013 v důsledku vzniku pozemků p' č' 22215 a p. č. 22216 v k. Ú.
Lutín. obecní úřad vznesenému návrhu vyhověl a dne 22.5' 2013 vydal opravné
rozhodnutí č. j. oÚ/151-6-3t 2013tLa, kteým výrok dotčeného rozhodnutí nahradil
novým zněním, a to V bodě 1. i 2.

Proti 2. bodu výroku rozhodnutí obecního Úřadu ze dne 7' 5' 2013 ve znění jeho
opravného rozhodnutí ze dne 22' 5' 2013 podal odvolání účastník řízení John Crane
Sigma a.s' prostřednictvím zmocněnce Dalibora Fialy, nar. 30. 6. 1972, bytem
Al. Krále 8, 796 01 Prostějov. Proti rozhodnutí obecního úřadu ze dne 7. 5. 2013 ve
znění jeho opravného rozhodnutí se odvolal i účastník řízení SaIzgitter Mannesmann
Stahlhandel s.r.o., prostřednictvím zmocněnce JUDr. Emila Janči, advokáta se sídlem
Sartoriova 60112, 169 00'Praha 6 - Břevnov' Tento odvolatel navrhuje, aby odvolací
orgán zrušil bod 2. výroku napadeného rozhodnutí a v bodě 1' qýrok změnil nebo aby
napadené rozhodnutí zrušiljako celek a vrátiljej obecnímu úřadu k novému projednání.
Po odvolacím orgánu pak současně poŽaduje, aby v odvolacím řízení rozhodl o jeho
původním návrhu na odstranění překáŽek z dotčené účelové komunikace. Účastníci
řízení S|GMA GROUP a.s. a VISABoN PRo s.r.o., oba zastoupeni JUDr' lvou
Kremplovou, advokátkou se sídlem Botanická 9, 602 00 Brno, podali nejprve společné
odvolaní proto rozhodnutí obecního úřadu ze dne 7' 5.2013 a následně podali společné
odvolání proti opravnému usnesení obecního úřadu ze dne 22. 5' 2013' oba tito
odvolatelé navrhují, aby odvolací orgán bod 1. qýroku napadeného rozhodnutí ze dne
7. 5' 2013 zrušil a rozhodl, že účelová komunikace na pozemcích p. č. 22211
a p. č. 22211 v k. ú. Lutín je kategorizována jako účelová komunikace neveřejná.
V odvolání směřujícím proti opravnému rozhodnutí pak odvolatel V|SABON PRo s.r.o.
navrhuje, aby odvolací orgán toto rozhodnutí zrušiljako nezákonné.

Vzhledem k tomu, Že obecní úřad zmíněným odvoláním v plném rozsahu nevyhověl,
předal je v souladu s $ 88 správního řádu spolu Se spisovým materiálem
odvolacímu orgánu dne 31 .7.2013 (doručeno dne 2.8.2013)'

odvolací orgán přezkoumává podle $ 89 odst' 2 správního řádu soulad napadených
rozhodnutí a řízení, která vydání těchto rozhodnutí předcházela, s právními předpisy'
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Správnost napadených rozhodnutí přezkoumává jen v rozsahu námitek uvedených
v odvoláních, jinak jen tehdy, vyŽaduje-|i to veřejný zájem' K vadám řízení, o nichŽ nelze
mít důvodně za to, Že mohly mít vliv na soulad napadených rozhodnutí s právními
předpisy, případně na jejich správnost, se nepřihlíží' Knovým skutečnostem a návrhům
na provedení norných důkazů, uvedeným v odvoláních nebo v průběhu odvolacího
řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti a důkazy, které Účastníci
nemohli uplatnit dříve. Rozsah přezkumu napadených rozhodnutí je tedy vymezen
skutečnostmi, kteými odvolatelé zmíněná rozhodnutí napadají, kdy odvolatelé
konkretizují svá tvrzení ve vztahu k namítanému porušení zákona' V odvolacím řízení
tedy nemůže jít odvolací orgán nad rámec toho' co bylo předmětem řízení v prvním
stupni.

S ohledem na tuto skutečnost není moŽné v odvolacím řízení rozhodnout o návrhu
Salzgitter Mannesmann Stahlhandel s.r.o. na odstranění překáŽek z účelové
komunikace nacházející se na pozemcích p. č' 22211 a p. č. 231113 v k. ú. Lutín.
V případě, Že by tak odvolací orgán přece jen učinil a suploval tak činnost obecního
Úřadu, tedy správního orgánu l. stupně, připravil by účastníky řízení o moŽnost uplatnit
námitky v odvolacím řízení' Takovýto postup by byl zcela jistě v rozporu se zásadou
dvouinstančnosti správního řízení. odvolací orgán se proto rozhodl vůči obecnímu
Úřadu pouŽít opatření proti nečinnosti zakotvené v $ 80 odst. 3 písm. a) správního řádu.
Rozhodl se tedy obecnímu Úřadu přikázat, aby projednal a rozhodl ve věci obou návrhů
obchodních společností John Crane Sigma a. s. a Salzgitter Mannesmann Stahlhandel
s.r.o. na odstranění překážek z účelové komunikace nacházející se na pozemcích
p. č. 22211 a p. č. 231113 v k. ú. Lutín, které tyto Účastníci podali spolu s Žádostmi
o určení charakteru výše uvedených účelových komunikací. odvolací orgán ze spisu
zjistil, Že obecní úřad v řízeních zahájených na základě předmětných návrhů zůstal
nečinný, kdyŽ jejich zahájeni V rozporu s $ 47 správního řádu účastníkům řízení ani
neoznámil.

odvolací orgán se nejprve zabýval otázkou včasnosti a přípustnosti podaných odvolání.
Všechna odvolání byla odvolacím orgánem posouzena jako včasná, neboť byla podána
vzákonem stanovené 1Sdenní lhůtě a současně přípustná, neboť byla podána
účastníky řízení prostřednictvím jejich řádně zmocněných zástupců.

Po přezkoumání napadených rozhodnutí a přešetření spisového materiálu, odvolací
orgán konstatuje, že rozhodnutí obecního úřadu č. j.: oÚ/151-6-2tt2013lla ze dne
7. 5. 2013 ve znění opravného rozhodnutí č. j.: out151-6-3tt2o13lLa ze dne 22.5' 20'13
je nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů, kdy rnýrok rozhodnutí nemá v podstatné
části oporu v odůvodnění. S ohledem na tuto skutečnost se odvolací orgán rozhodnutí
obecního úřadu rozhodlzrušit a věc mu vrátit k novému projednání.

odvolací orgán posoudil odvoláními napadená rozhodnutí a odvolací důvody a k věci
uvádí následující:

S odkazem na $ 2 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích, je Účelová komunikace
jednou z kategorií pozemních komunikací. Na rozdíl od dálnic, silnic a místních
komunikací, které jsou Ve vlastnictví osob veřejného práva, mohou být účelové
komunikace Ve vlastnictví soukromých subjektů. Podle s 7 odst. 1 věty první
zmiňovaného zákona, je účelovou komunikací pozemní komunikace, která slouží ke
spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke
spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo
k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. Takovéto komunikace jsou
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veřejně přístupnými účelouými komunikacemi' Na tuto kategorii účelových komunikací
se vztahuje veřejnoprávní institut obecného užívání, coŽ znamená, Že tyto pozemní
komunikace smí v mezích zvláštních předpisů upravujících provoz na pozemních
komunikacích a za podmínek stanovených zákonem o pozemních komunikacích uŽívat
každý bezplatně obvyk!ým způsobem a k účelům, ke kteým jsou určeny. odchylku
od neomezeného uŽívání komunikace stanoví zákon například v závěru $ 7 odst. 1

zákona o pozemních komunikacích, kdy veřejné uŽívání veřejně přístupné účelové
komunikace můŽe omezit na návrh jejího vlastníka příslušný silniční správní Úřad ve
správním řízení za zákonem stanovených podmínek tj. z důvodu ochrany zájmŮ
vlastníka.

Zákon o pozemních komunikacích v $ 7 odst.2počítá isúčelouými komunikacemi,
které nejsou přístupné veřejně' V tomto případě se jedná o pozemní komunikace
v uzavřeném prostoru nebo objektu, které slouŽí potřebě vlastníka nebo provozovatele
uzavřeného prostoru či objektu. Tím' kdo stanoví rozsah a způsob uŽíváni takovýchto
komunikací, je tento vlastník, resp. provozovatel.

Ze spisu je patrné, Že na pozemcích jmenovaných ve výrocích rozhodnutí obecního
úřadu se nacházejí účelové komunikace. V průběhu správního řízení tuto skutečnost
nikdo nepopíral a ani nenamítal, Že se jedná o jinou kategorii pozemních komunikací. Je
však třeba vyřešit charakter těchto dotčených účelových komunikací. Podle mínění
odvolacího orgánu spočívá jádro problému v zodpovězení otázky, zda předmětný areál
Sigmy v Lutíně je ve smyslu $ 7 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích uzavřeným
prostorem či nikoliv. Pro veřejnost či neveřejnost Účelové komunikace je tedy důleŽitý
výklad právního pojmu uzavřený prostor nebo objekt, neboť pouze účelové komunikace
v uzavřeném prostoru či objektu jsou vyňaty z veřejné přístupnosti. Důvodová zpráva
k zákonu o pozemních komunikacích za uzavřené prostory či objekty povaŽuje např.
domovní nebo tovární dvory, komunikace v lomech, vojenských újezdech, ale také např.
autobusová nádraŽí a komunikace v prostorách nádraŽí ČD, Ve velkokapacitních
garáŽích apod.

odvolací orgán podotýká, že odborná literatura uvádí, Že uzavřenost prostoru může být
nejen faktická (obehnání plotem, zdí apod.), ale i jen právní (instalace zákazové
dopravní značky či cedule s upozorněním, Že se jedná o soukromý pozemek apod.).
V kaŽdém případě musí být uzavřenost prostoru zřejmá. V pochybnostech, zda
z h}ediska pozemní komunikace jde o uzavřený prostor nebo objekt' rozhoduje příslušný
silniční správní úřad. Pro vyslovení závěru, zda se jedná o uzavřený prostor či nikoliv je
nutné zkoumat celou řadu rozhodných skutečností ve vztahu k charakteru areálu, účelu
jeho uŽívání, historii užívání atd. Ve správním spise je zaloŽeno velké mnoŽství
listinných podkladů, ze kteých by měl obecní úřad při utváření svého úsudku o statusu
areálu vycházet. Yýznamná-je například Kupní smlouva a smlouva o zřízení břemene
uzavřená mezi SlGMA SLUZBY spol. s r. o. a John Crane Sigma a.s. dne'18. 10. 1999
či výpisy z katastru nemovitostí k LV 548, LV 577 a LV 699, z nichž lze vyčíst informace
o zřízení věcných břemen chůze a jízdy k dotčeným pozemkům. Dále i řada tvrzení
odvolatelů, jako např. odvolatele Salzgitter Mannesmann Stahlhandel S.r.o., ktený
ve svém odvolání ze dne 22' 5' 2013 uvádí, Že v areálu Sigmy podniká a vlastní zde své
nemovitosti řádově tři desítky podnikatelských subjektů; jejichŽ činnost má přímo
vyŽadovat veřejný přístup, neboť je navštěvují zákazníci, obchodníci, dodavatelé,
obchodní partneři, dopravci, prodejci a další předem neurčitý a nevymezitelný okruh
osob. Tento odvolatel se současně vyjadřuje k historickému hledisku, kdy upozorňuje
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na proměnu úlohy zmíněného areálu po roce 1990. Z odůvodnění napadeného
rozhodnutíje nepochybné, Že uvedené tvrzení obecní úřad opomenul prošetřit' přestoŽe
s odkazem na $ 52 správního řádu provede správní orgán vŽdy důkazy, které jsou
potřebné ke zjištění stavu věci. Jako vodítko můŽe obecnímu úřadu slouŽit i odůvodnění
rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn..: 22 Cdo 439212010 ze dne 30' 10. 2012,
Www.nsoud.cz, ktený ve svých námitkách ze dne 20' 2' 2013 a ze dne 11.3.2013
podrobně rozebírá SlGMA GRoUP a.s.

V 1. bodě výroku rozhodnutí, ve znění jeho opravného rozhodnutí ze dne 22. 5. 2013,
obecní Úřad uvádí, Že komunikace nacház{icí se na pozemcích p. č,. 22215 a p. č. 22216
v k. ú. Lutín jsou veřejně přístupnými účelovými komunikacemi. Z odůvodnění
napadeného rozhodnutí vyplývá, Že k tomuto závéru jej vedla mj. skutečnost, Že tyto
komunikace slouŽí veřejnosti, Že jsou v územně plánovací dokumentaci vedeny jako
komunikace na veřejném prostranství a nejsou zahrnuty ve stavebně oddělené části
průmyslového areálu. Podle mínění odvolacího orgánu existence pouze těchto okolností
nepostačuje k vyslovení závěru, Že na předmětných pozemcích leŽí veřejně přístupná
účelová komunikace' Ze skutečnosti, Že komunikace leŽí mimo uzavřený prostor, nelze
bez dalšího usuzovat na její veřejnost. K tomu, aby mohl obecní úřad tvrdit, Že
na pozemku ve vlastnictví soukromé osoby leŽí veřejně přístupná Účelová komunikace,
musí prokázat naplnění všech jejich pojmových znaků, a to i těch, které nevyplývají
přímo ze zákona, ale jsou dovozovány z judikatury soudů České repubIiky.

Vedle toho, Že účelová komunikace musí plnit roli komunikační spojnice,lze ze zákonné
úpravy dovodit poŽadavek na prokázání znatelnosti cesty v terénu, tedy musí jít
o zřetelnou cestu, která je prokazatelně určena kuŽívání vozidly a chodci pro účely
dopravy' odvolací orgán má za to, Že dotčené komunikace uvedené zákonné znaky
vykazují. obecní úřad se však jejich posuzováním v průběhu řízení nezabývaI.

Mezi skutečnosti, které musí být v rámci deklaratorního řízení o určení právního stavu
účelové komunikace rovněŽ objasněny, patří jednoznačně souhlas vlastníka pozemku
se zřízením pozemní komunikace. Veřejnou cestou se pozemek stává jeho věnováním
obecnému uŽívání, ať jiŽ vlastníkem výslovně projeveným nebo konkludentním,
tj. strpěným (mlčky) souhlasem, aby byl pozemek takto užíván (viz např' rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 11.2007, Sp. zn''.6 Ans 2l2oo7-128,
Www.nssoud.cz)' Stačí tedy, aby vlastník strpěl užívání pozemku jako komunikace.
V případě nesouhlasu však zjeho strany musí jít o aktivníjednání' Z konstantní soudní
judikatury vyplývá závěr, Že veřejně přístupná Účelová komunikace můŽe vzniknout proti

vůli vlastníka dotčeného pozemku pouze za poskytnutí kompenzace (náhrady). JestliŽe
však vlastník s jejím zřízenÍm souhlasil, jsou jeho soukromá práva v takovém případě
omezena veřejnoprávním institutem obecného uŽívání pozemní komunikace, které
nemůŽe být vyloučeno jednostranným úkonem vlastníka' jenž takový souhlas udělil' ani
jeho právňími nástupci' rueboť jak dále judikoval Ústavní soud ve svém nálezu ze dne
9. 1' 2008, Sp. zn''' ll. US 268/06, www.usoud.cz, omezení vlastnického práva
k pozemku ve formě veřejného přístupu na tento pozemek je způsobilé přecházet
z vlastníka na vlastníka,takŽe nenÍtřeba souhlasu nového vlastníka, pokud byl souhlas
udělen vlastníky předchozími. Současně dodává, Že tento závér jistě platí tam, kde
dochází k převodu vlastnického práva mezi soukromými subjekty a kde nový vlastník
pozemek přijímá do vlastnictví s vědomím, Že vlastnické ptávo je jiŽ takto omezeno.
odvolací orgán má za to, Že bez ohledu na osobu předchozího vlastníka pozemku
p' č.22211 v k. ú. Lutín, kteým byl MEZ Mohelnice' státní podnik, byl souhlas S|GMY
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GROUP a. s. V pozici nabyvatele tohoto pozemku kjeho uŽíváníjako komunikace
udělen' Z písemností zaloŽených ve spise vyplývá, Že S|GMA GROUP a. s' získala
uvedený pozemek na konci 2008. od toho okamŽiku aŽ do konce září 2012 měla
akceptovat právní stav dotčeného pozemku tak, jak byl vytvořen dřívějším vlastníkem.
Tedy neměla bránit majite!ům nemovitostí nacházqících se v areá|u, aby předmětnou
komunikaci uŽívali pro příjezd k jejich nemovitostem a odjezd od nich. V navazujícím
íízení bude úkolem obecního úřadu prokázat a dostatečně zdůvodnit naplnění i tohoto
pojmového znaku'

Podle názoru odvolacího orgánu bude v daném případě nejobtíŽnější posoudit zbýva1ící
pojmový znak, kteým je existence nutné a ničím nenahraditelné komunikační potřeby.
V současné době Účinný zákon o pozemních komunikacích o nutnosti komunikační
potřeby v Žádném svém ustanovení nehovoří. Z dnešních hledisek posuzování
legitimních omezení základních práv se však jedná o nezbytnou podmínku
proporcionality omezení. Z1ednodušeně řečeno, existují-li jiné způsoby, jak dosáhnout
sledovaného cíle (zajištění komunikačního spojení nemovitostí), aniž by došlo
k omezení vlastnického práva, je třeba dát přednost před omezením vlastnického práva
těmto jiným způsobům (viz jiŽ zmiňovaný nález sp. zn.: ll' ÚS 268/06). Na uýše uvedené
navazuje Nejvyšší správní soud, ktený např. ve svém rozhodnutí ze dne 9. 11 . 2011
Sp. zn.: 9 As 55i2011-141 uvádí, Že v souladu se zásadou proporcionality pak musí být
míra a rozsah omezení přiměřené ve vztahu k cíli, ktený omezení sleduje a ve vztahu
k prostředkům, jimiŽ je omezení dosahováno. Aby mohlo dojít k deklaraci existence
konkrétní veřejně přístupné Účelové komunikace, musí být podle mínění Nejvyššího
správního soudu dostatečným způsobem zjištěn veřejný zď1em na obecném uŽívání
takové komunikace, přičemŽ tento zájem má spočívat právě v nezbytné komunikační
potřebě, kterou by tato komunikace zajistiIa za předpokladu, Že neexistují komunikační
alternativy, o nichŽ je moŽné ještě rozumně uvaŽovat' Je třeba taktéŽ podotknout, Že
otázka technického řešení alternativního přístupu k nemovitostem, či menší
,,pohodlnost" pro uŽivatele alternativní přístupové komunikace, není otázkou
komunikační nezbytnosti a nemůŽe být tedy řešena na Úkor vlastnického práva majitele
soukromého pozemku. Na druhou stranu alternativní dopravní cesta musí být stejné
nebo srovnatelné kvality, tak aby zajišťovala pInohodnotné komunikační spojení
nemovitostí.

Ze zprávy o šetřeníveřejného ochránce práv sp. zn.:6253l2008^/oP/DS vyplývá, že při
hodnocení nutné komunikační potřeby, jakoŽto znaku veřejně přístupné účelové
komunikace, by měl správní orgán posuzovat délku předmětné cesty a délku
alternativního přístupu (resp. příjezdu), kvalitu obou variant (povrch a sklon), nutnost
a nákladnost případných úprav staveb (či pozemků), jejichŽ přístupnost je řešena
a rovněŽ i typ staveb (či pozemků), jejichŽ přístupnost je řešena (pole, zahrada,
rekreační stavba, rodinný dům). Nutnost komunikační potřeby je dle názoru veřejného
ochránce práv třeba zvažovat i z hlediska všech přístupných a reálně uŽívaných
způsobů uŽití, v daném případě jde o pěší, cyklisty, osobní i nákladní automobilovou
dopravu.

odvolatel SlGMA GRoUP a. s. nabízí jako vhodnou alternativu nově vybudovanou
komunikaci vedoucí po pozemcích p. C' 32211, p. č. 23414' p. č. 23413, p' č' 231116
a p. č. 387134, vše v k. Ú' Lutín, které jsou v jeho vlastnictví. Stavba předmětné
komunikace byla Magistrátem města olomouce, odborem stavební, dne 21 . 8' 2012
zkolaudována jako veřejně přístupná Účelová komunikace. Z písemností zaIoŽených
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Ve spise je dále patrné, Že k nemovitostem v majetku Žadatelů John Crane Sigma a.s.
a Salzgitter Mannesmann Stahlhandel s.r.o. se Ize dostat např. přes původní vrátnici
vzadním traktu areálu vblízkosti dráŽní vlečky ve směru na Třebčín. ZpřiloŽené
fotodokumentace je zřejmé, Že tato alternativa je ovšem vyuŽitelná pouze pro pěší
a cyklisty. Z odůvodnění rozhodnutí je zřejmé, že obecní Úřad v průběhu řízení
nezkoumal naplnění ani tohoto kritéria. V navazujícím řízení bude proto úkolem
obecního úřadu posoudit, zda navrhovaná komunikace leŽící na pozemcích v majetku
S|GMA GROUP a. s. je skutečně srovnatelnou alternativou ke komunikaci nacházqící
Se na pozemcích p' č. 22215 a 22216 v k. Ú. Lutín, případně prověřit, zda neexistují
i alternativy jiné. odvolací orgán připomíná, Že zvažované alternativní komunikace musí
v okamŽiku jejich posuzování reálně existovat. Podle mínění odvolacího orgánu bude
hrát při posuzování srovnatelnosti předmětných komunikacídůleŽitou roli skutečnost, Že
přístup do areálu po nově vybudované komunikaci podléhá na rozdíl od dřívějšího
přístupu poplatkové povinnosti.

Pouze v případě, kdy jsou splněny výše uvedené definiční znaky současně, můŽe být
účelová komunikace označena jako veřejně přístupná. V případě, kdy není naplněn byť
jen jeden z těchto čtyř základních znaků, není moŽné deklarovat účelovou komunikaci
jako veřejně přístupnou.

odvolací orgán se důvodně domnívá, Že obecní Úřad provedené řízeni zatížil vadou,
když beze zbytku nenaplnil jednu ze základnách zásad správního řízení, a to zásadu
materiální pravdy zakotvenou v $ 3 správního řádu, podle níŽ je správní orgán povinen
postupovat tak, aby byl zjištěn skutkový StaV, o němŽ nejsou důvodné pochybnosti,
a to v rozsahu, kteý je nezbytný pro soulad jeho úkonů s poŽadavky uvedenými V s 2
správního řádu. Krajský úřad z předloŽeného spisového materiálu zjistil, Že skutkorný
stav zjištěný obecním Úřadem nemá dostatečnou oporu ve spise a existují důvodné
pochybnosti o naplněníjednotlivých znaků veřejně přístupné účelové komunikace, resp.
o statusu areálu Sigmy v Lutíně jako uzavřeného prostoru ve smyslu $ 7 odst. 2 zákona
o pozemních komunikacích.

V pokračujícím řízení bude obecní úřad proto postupovat tak, Že se bude zabýval všemi
pojmovými znaky, jejichŽ splnění je třeba k tomu, aby bylo moŽné deklarovat pozemní
komunikaci jako veřejně přístupnou Účelovou komunikaci. Naplnění či nenaplnění
jednotlivých znaků veřejně přístupné Účelové komunikace řádně odůvodní a vše podloŽí
důkazními prostředky, které získá v souladu s ustanoveními správního řádu.

Prostudováním správního spisu odvolací orgán dále zjistil, Že obecní úřad se vedle
nedostatků způsobených v meritu věci dopustil i procesních pochybení. obecní Úřad
zanedbal postup podle $ 36 odst. 3 správního řádu, kdyŽ neposkytnul účastníkům řÍzení
moŽnost seznámit se s podklady pro rozhodnutí. Mezi chyby, kteých se dopustil obecní
úřad při získávání podkladů pro vydání rozhodnutí, nesporně náleží i nedostatky
V usneseních o stanovení lhůt k navrhování důkazů či uplatnění jiných návrhů
v předmětných řízeních o Žádostech Žadatelů John Crane Sigma a. s. a Salzgitter
Mannesmann Stahlhandel s.r.o. V poučeních těchto usnesení obecní úřad opomenul
Účastníky upozornit na moŽnost proti usnesením podat odvolání, kdyŽ neuvedl v jaké
lhůtě lze odvolání podat, od kterého dne se tato lhůta počítá, který správní orgán
o odvolání rozhoduje a u kterého správního orgánu se odvolání podává. odvolací orgán
dále odhalil chyby v doručování písemností vzešlých ze správního řízení, kterých
se obecní Úřad dopustil tím, Že nepostupoval v souladu se zněním s 34 odst. 2
správního řádu.
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S ohledem na Wše uvedené odvolací orgán konstatuje, Že napadené rozhodnutí
obecního úřadu Ve znění jeho opravného rozhodnutí je nepřezkoumatelné pro
nedostatek důvodů, kdy výrok rozhodnutí nemá oporu v odůvodnění. S odkazem na
$ 68 odst. 3 správního řádu se v odůvodnění správního rozhodnutí uvedou důvody
výroku rozhodnutí, veškeré podklady pro jeho vydání a úvahy, kteými se správní orgán
řídil při jejich hodnocení' Pokud zákon nestanoví, Že něktený podklad je pro správní
orgán závazný, hodnotí správní orgán podklady podle své úvahy, při tom pečlivě přihlíŽí
ke všemu, co vyšlo v řízení najevo, včetně toho, co uvedli Účastníci řízení. Správní
orgán je povinen vŽdy uvést, jakým způsobem tyto podklady hodnotil, jaký přik|ádal
jednotliuým podkladům význam, jaké skutečnosti z nich vzal za prokázané a proč činil
právě tak. Správní orgán musí dále v odůvodnění uvést, jakými úvahami se řídil při
výkladu právních předpisů, které na rozhodovanou věc aplikoval a na jejichž základé
rozhodnutí vydal. obsahem odůvodnění musí být i informace o tom, jak se správní
orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům
rozhodnutí' Z odůvodnění tak musí vyplývat vztah mezi skutkovými zjištěními a úvahami
při hodnocení důkazů na straně jedné a právními závěry na straně druhé. Je nesporné,
Že obecní úřad výše zmíněným nárokům kladeným na obsah odůvodnění správního
rozhodnutí nedostál. Při novém projednání Žádostí a návrhů bude obecní úřad proto
postupovat tak, aby těmto zákonným poŽadavkům vyhověl. odvolací orgán obecnímu
úřadu doporučuje provést ústníjednání, přestoŽe nařízení Ústního jednání v předmětné
věci je zcela na zvážení obecního úřadu. Účelem ústního jednání je především
vyjasnění sporných věcí v případě, kdy je v řízení více účastníků s protichůdnými zájmy'
odvolací orgán je současně toho názorl, že v řízení o určení právního stavu
komunikace je uýhodné spolu s konáním Ústního jednání spojit místní šetření.

Protože odvolací orgán neshledal důvody ke změně napadených rozhodnutí, postupoval
vzhledem k uýše uvedeným skutečnostem tak, Že napadená rozhodnutí zrušil a věc
vrátil obecnÍmu úřadu k dalšímu řízení.

Podle $ 90 odst. 1 písm. b) je obecní úřad právním názorem odvolacího orgánu,
vysloveným v tomto rozhodnutí, při novém projednánívěcivázán.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutíse podle $ 91 správního řádu nelze dále odvolat.

lng. Ladislav RůŽička
vedoucí odboru
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na Úřední desce Krajského Úřadu
olomouckého kraje a obecního úřadu Lutín. Rozhodnutí se zveřejní ÍéŽ způsobem
umoŽňujícím dálkový přístup. Patnáctý den lhůty vyvěšení je dnem doručení tohoto
rozhodnutí, přičemŽ pro běh lhůty je rozhodující den vyvěšení na úřední desce
Krajského úřadu olomouckého kraje.

Sejmuto an", 4.(,'1'ť.''/e r:

Razítko a podpis subjektu, kteý potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí:

í*'-*-_''--* ._ ....:.']-_ :- ':'_'.''_ _'.
:í... l' .! {,;r',.'.1. ..r (.. r.j..' ,. ';..

; !i nl''. .j',, i ;;"i ',

obdrží:

L

2.
John Crane Sigma a. s.' lČ 47151561, se sídlem Jana Si$munda 78, 783 49 Lutín
Salzgitter Mannesmann Stahlhandel S.r.o., lČ 6106'1'638, se sídlem Na Bojišti

Na vědomí:
7' obecní Úřad Lutín, Školní 2o3,78349 Lutín + spis
8. spis KÚoK

3.

4.

1470124, 120 00 Praha 2 - Nové Město, cestou zmocněnce JUDr' Emila Janči'
advokáta se sídlem Sartoriova 60112, 169 00 Praha 6 - Břevnov
SIGMA GROUP a.s., lČ 2$75407, se sídlem Jana Sigmunda 78, 783 49 Lutín,
cestou zmocněnce JUDr. lvy Kremplové, advokátky se sídlem Botanická 9,
602 00 Brno
VlSABON PRo s.r.o., lČ 29463521, se sídlem Jana Sigmunda 190, 78349 Lutín,
cestou zmocněnce JUDr. lvy Kremplové, advokátky se sídlem Botanická 9,
602 00 Brno

5. ostatním účastníkům - veřejnou vyhláškou vyvěšenou na Úřední desce Krajského
Úřadu olomouckého kraje, zde

_ pro vyvěšení a podání zprávy z dŮvodu informovanosti, avšak jiŽ bez právních Účinků
vztahujÍcích se na doručení:

6. obecní úřad Lutín, Školní 2O3,783 49 Lutín
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