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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace obce Kyje.
Obecní úřad Kyje., jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 5 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), jako
příslušný orgán k zařazování pozemních komunikací do kategorie místních komunikací v souladu s ustanovením
§ 3 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích v řízení o žádosti obce Kyje, IČ 00578428 ze dne 28.11.2019 ve
věci zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace vydává toto

rozhodnutí
a zařazuje podle dokumentu s názvem „ Pasport místních komunikací – obce Kyje“ do kategorie místní
komunikace (dále jen MK) III. třídy níže uvedené pozemní komunikace v katastrálním území Kyje
druh úseku

délka m

ID komunikace

inventární číslo komunikace

MK - III.třída

619,84

2

01c

MK - III.třída

1734,84

3

02c

MK - III.třída

525,46

4

03c

MK - III.třída

358,2

5

04c

Odůvodnění:
Dne 28.11.2019 podala obec Kyje zdejšímu silničnímu správnímu úřadu žádost o zařazení vybraných dopravních
cest na území obce Kyje do kategorie místní komunikace.
Jak vyplývá z obsahu podané žádosti a jejích příloh, ale i znalosti silničního správního úřadu, jedná se o
komunikace, které slouží místní dopravě na území obce, umožňují přímou dopravní obsluhu sousedních
rodinných a rekreačních domů.
Pro zařazení vyhovují všechny komunikace svým určením, dopravním využitím i stavebně technickým
vybavením. To znamená, že místní komunikace slouží zejména k přímé dopravní obsluze sousedních objektů,
provozu osobních vozidel, k parkování těchto vozidel a k napojení na komunikace vyšší kategorie.
Všechny komunikace navržené k zařazení se nacházejí na území obce Kyje, existovali již před 01.04.1997, tedy
před dnem nabytí účinnosti Zákona o pozemních komunikacích č.13/1997 Sb..
Z dostupných podkladů se má za prokázané, že všechny komunikace navržené k zařazení jako místní komunikace
jsou ve vlastnictví obce Kyje. Relevantním dokladem o vlastnictví jsou doklady, že obec v minulosti komunikace
vybudovala nebo převzala a vynakládá finanční prostředky na údržbu a opravu těchto komunikací.
Komunikace s označení 02c - 04c se nacházejí na pozemcích ve vlastnictví obce.
Také dopravní význam výše uvedených komunikací odpovídá třídám místních komunikací dle zákona o
pozemních komunikacích.
Tímto rozhodnutím dochází k souladu fyzického stavu se stavem právním a k odstranění pochybností, zda jde o
místní nebo účelovou komunikaci. Zároveň nabytím účinnosti tohoto rozhodnutí se ruší všechna předchozí
rozhodnutí o zařazení místních komunikací, pokud byla někdy v minulosti vydána.
Ve stanovené lhůtě nebyly podány námitky.
Protože žádné námitky ani připomínky nebyly podány a správní orgán neshledal žádné důvody bránící zařazení
uvedených pozemních komunikací do kategorie místní komunikace, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.
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Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého
kraje, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové, prostřednictvím správního orgánu, podáním učiněným
prostřednictvím obecního úřadu Kyje.

Evžen Eiba
starosta obce Kyje

otisk razítka:

Rozdělovník:
Obec Kyje
Ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou

Tento dokument musí být vyvěšen 15 dnů na úřední desce obce Kyje
Datum vyvěšení: 7.2.2020.

Datum sejmutí: 27.2.2020

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem
umožňujícím dálkový přístup podle § 25 odst. 2 věty druhé zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád).
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Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:
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