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Plátnost do : 8'10'2014 ;

Krajský úřad olomouckého kraje
odbor dopravy a silničního hospodářství

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
9p. zn. : KUOK/691 6012013/ODSH-SH|7 267
C. j.: KUOK 1095742413

oprávněná Úřední osoba k vyřízení: Mgr. Soňa Čechová
tel.: 585 508 596
fax: 585 508 336
e-mail: s. cechova@kr-olomouckv.cz

V Olomouci dne 20. prosince 2013
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UsNEsENí

Krajský úřad olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný
nadřízený správní orgán podle s 178 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ''správní řád''), rozhodl podle s 131 odst. 1 písm. a)
správního řádu dne 20' 12. 2013, t a k t o :

správní řízení vedené obecním úřadem Lutín, Štolni 2O3,783 49 Lutín (dále jen ,,obecní
úřad"):

} o návrhu na odstranění překáŽek z účelové komunikace nacházející se na pozemcích
p. č. 22211 a p. č.231113, vše vk. ú. Lutín' učiněném dne 11. 12' 2012 obchodní
společností John Crane Sigma d.S., lČ +ll51561, se sídlem Jana Sigmunda 78,
783 49 Lutín (dále jen 

',John Crane Sigma ?. S."),

} o Žádosti o určení komunikace umístěné na pozemcích p. č.22211, p' č. 231183
a p. č. 231l13 v k. ú. Lutín, jako veřejně přístupné Účelové komunikace, učiněné dne
11' 12.2012 obchodní společností John Crane Sigma ?. S., ve znění Žádosti ze dne
15.2.2013,

} o návrhu na odstranění překážek z účelové komunikace nacházející se na pozemcích
p. č,.22211 a p.č. 231113, vše vk. ú. Lutín, učiněném dne 16. 1.2013 obchodní
společností Salzgitter Mannesmann Stahlhandel S.r'o., lČ 61061638, Se sídlem
Na Bojišti 1470124, 120 00 Praha 2 - Nové Město (dále jen ,,Salzgitter Mannesmann
Stahlhandel s.r'o'"), ve znění návrhu ze dne 16. 1' 2013,

} o Žádosti o určení komunikace umístěné na pozemcích p. č' 22211, p. č' 23111,
p. č.231113, p. č,' 2311147, p. č. 2311148, p' č' 2311183, p. č,' 2311186, p' č' 2311187,
p' č. 231/188, p. č' 2311198, p. č' 2311199, p. č' 2311201, p' č. 231l171 a p' č,' 2311155,
p' č.2311156, p. č' 2311158, p. č' 23417, p' č' 387/35, vše v k. Ú. Lutín, jako veřejně
přístupné účelové komunikace, učiněné dne 16' 1' 2013 obchodní společností Salzgitter
Mannesmann Stahlhandel S.r'o', ve znění Žádosti ze dne 12' 2' 2013 a Žádosti ze dne
18. 11. 2013,

} o návrhu na odstranění překáŽek z účelové komunikace nacházející se na pozemcích
p. č. 23417 a 387135, vše v k' ú. Lutín, učiněném dne 18' 10. 2013 obchodní
společností EDWARDS s.r.o., lČ zalaug8 s.r.o., se sídlem Jana Sigmunda 300,
783 49 Lutín
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o Žádosti o vydání rozhodnutí, Že účelová komunikace nacházející se na části pozemku
p' č' 387t35 vk. ú. Lutín je kategorizována dle $ 7 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZoPK"), jako
účelová komunikace neveřejná, učiněné dne 29. 11.2013 obchodními spotečnostmi
SIGMA GROUP á.S., lC ?5375407, se sídlem Jana Sigmunda 78, 783 49 Lutín
a VISABoN PRo s.r.o., Ic 29463521, se sídlem Jana Sigmunda 190, 78349 Lutín
(dále jen ,,VlSABON PRo S.r.o.'')'

o návrhu obchodní společnosti VISABON PRo s.r.o. ze dne 29. 11' 2013 na přerušení
řízení o odstranění překážek, vedeného obecním úřadem pod č 1.: oÚ/1 51-3t2013tLa,
do doby neŽ bude pravomocným rozhodnutím určena kategorizace účelové komunikace
nacházející se na pozemcích p'č. 22215 a p.č' 22216, vše v k. ú. Lutín,

o návrhu na odstranění překáŽek z účelové komunikace na pozemcích nové přístupové
komunikace na pozemcích p' č,' 2311155, p. č' 2311156, p. č.2311158, p. č.23417
a p. č. 387/35, vše v k. ú. Lutín, učiněném dne 4' 12. 2013 obchodní společností
Salzgitter Mannesmann Stahlhandel s.r.o. a

o návrhu na vydání správního rozhodnutí dle $ 7 odst. 2 ZoPK, že areál SIGMA není
z hlediska pozemních komunikací uzavíeným prostorem nebo objektem, učiněném dne
4' 12' 2013 obchodní společností Salzgitter Mannesmann Stahlhandel s.r.o.

převzal
Krajský úřad olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen
"krajský úřad''), kteý daná řízení projedná a rozhodne jako prvoinstanční správní orgán'

odůvodnění:
Krajský úřad obdrŽel dne 6' 12' 2013 podnět obecního úřadu k převzetí všech řízení ve
věci odstranění překážek, ''kategorizací účelových komunikací a předběŽných opatření
v rámci průmyslového areálu SlGMA, Lutín.

obecní úřad ve zmíněném podnětu k provedenízměny příslušnosti rekapituluje dosavadní
průběh správních řizení dotýkajících se Účelových komunikaci v areálu SIGMA, Lutín.
Ze zkráceného výčtu dané situace a ze shromáŽděných důkazních listin má podle
obecního úřadu vyplývat, Že se jedná o záležitost pl,ocesně, důkazně i právně výjimečně
náročnou a sloŽitou, jeŽ podle něj vyŽaduje mimořádné odborné znalosti osoby, která daná
řízení povede. obecní úřad poukazuje na skutečnost, Že je obecním úřadem l. typu,
nemající právního zástupce pro přenesenou působnost ani další zaměstnance, kteří
by měli prostor řešit pouze vzniklou situaci. Uvádí, Že disponuje pouze jedním
pracovníkem, kteý vykonává současně jak funkci silničního správního úřadu, tak
i celkovou správu majetku obce. Současně dodává, Že tento zaměstnanec nedisponuje
odbornými znalostmi pro dané typy řízení a časovými moŽnostmi, která všechna podání
učiněná ze strany výše uvedených obchodních společností vyŽadují. obecní úřad dále
soudí, že v právních znalostech a oblasti vedení správních řízení se nemůŽe rovnat
krajskému úřadu ani všem právním zástupcům jednotlivých účastníků výše vyjmenovaných
správních řízení'

o danou změnu příslušnosti žádá obecní úřad s odkazem na s 131 odst. 1

písm. a) správního řádu, ve kterém je uvedeno, že nad|ízený správní orgán můŽe na
podnět příslušného správního orgánu nebo na poŽádání účastníka věc usnesením převzít
místo podřízeného správního orgánu a rozhodnout jako správní orgán niŽšího stupně,
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týká-li se řízení oÍáze.k, kj9|" lze vzhledem k jejich výjimečné obtíŽnosti nebo neobvyklosti
řešit jen s pouŽitím mimořádných odborných znalostí.

Krajský úřad ze své úřední činnosti ví, že správní řizení,jejichŽ obsahem je posuzování
otázek týkajících Se účelových komunikací, jsou obecně obtíŽná a komplikovaná,
a to nejen po stránce skutkové, aIe i procesní. V daném případě je obtíŽnost umocněna
mnoŽstvím účastníků řízení, specializací jejich zmocněnců, nepřehledností vlastníckých
vztahů k dotčeným pozemkům, jakož i specifičností území, na kterém se předmětné
pozemní komunikace nacházejí. Krajský Úřad se dále důvodně domnívá, že nečinnost
obecního úřadu v rámci uvedených správních řízení, kterou krajský úřad řešil opakovaně,
byla způsobena nemoŽností obecního úřadu dané podněty účastníků vyřídit v zákonem
stanovených lhůtách, právě z důvodu nedostatku personálních kapacit.

Krajský úřad se zabýval i skutečností, zda změnou příslušnosti nedojde k nadměrnému
zatěŽování účastníků, a dospěl kzávěru, že zaÍížení účastníků nebude výrazně vyšší, neŽ
kdyby ve věci rozhodova! obecní úřad.

Krajský úřad Se tedy dne 20' 12. 2013 rozhodl podnětu obecního úřadu vyhovět
a ve výroku toho usneseníjmenovaná správní řízení převzít. Proto v dané věci nyníjedná
a rozhoduje v postavení prvoinstančního správního orgánu.

Poučení o odvolání

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání
dopravy, prostřednictvím krajského úřadu.
$ 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.

do 'í5 dnů od jeho doručení k Ministerstvu
odvolání proti tomuto usnesení nemá dle

otisk úředního razítka

Mgr. František Pěruška
zástupce vedoucího odboru

Toto usnesení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského úřadu
olomouckého kraje a obecního úřadu Lutín. Usnesení Se zveřejní též způsobem
umoŽňujícím dálkový přístup. Patnáctý den lhůty vyvěšení je dnem doručení tohoto
usnesení, přičemŽ pro běh lhůty je rozhodující den vyvěšení na úřední desce Krajského
úřadu olomouckého kraje.

Vyvěšeno an", !.?.''/'4. .t"' Lq Sejmuto dne:
/i, / 4pir7

Razítko a podpis subjektu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhÓdnutí:
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3.
4.

obdrží:
1. Edwards' S.r.o., Ě zarcl+98, se sídlem Jana Sigmunda 3o0,783 50 Lutín, cestou

zmocněnce JUDr. Mojmíra Ježka, Ph.D., advokáta rutland ježek, advokátní kancelář se
sídlem Betlémské nám. 6, 110 00 Praha 1

2. cHlPo energy, s.r.o., lČ zlssssO1, se sídtem Jana Sigmunda 190' 783 50 Lutín,
cestou zmocněnce JUDr. lvy Kremplové, advokátky se sídlem Botanická 9, 602 00 Brno
John Crane Sigma a' s., lČ 47151561, se sídlem Jana Sigmunda 78,783 49 Lutín
Salzgitter Mannesmann Stahlhandel s'r.o., lČ ot061638, se sídlem Na Bojišti 147Ol24,
120 00 Praha 2 - Nové Město, cestou zmocněnce JUDr' Emila Janči, advokáta se
sídlem Sartoriova 60112,169 00 Praha 6 - Břevnov

5. 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

6. SPRÁVA KOMUNlKAcí slGMA spol. s r.o., IČ 29459982, se sídlem Jana Sigmunda
119,783 50 Lutín
SUBYT spol. s r.o., lČ 26848830, se sídlem Jana Sigmunda 190, 783 50 Lutín
V|SABON 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

9. ostatním účastníkům - veřejnou vyhIáškou 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:

10.obecní úřad Lutín, Štolní 2o3,783 49 Lutín

Na vědomí:
11. obecní úřad Lutín, Štolni 2O3,783 49 Lutín
12. spis KÚoK

7.
8.
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