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MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL 
odbor místního a silničního hospodářství 

Bří Šťastných 1000 Tel.: 461 653 333 
570 20 Litomyšl Fax: 461 612 218 
Č.j.: MěÚ Litomyšl 87339/2017 
Vyřizuje: Mgr. Rostislav Šimon 
Tel.: 461 653 362 
E-mail: rostislav.simon@litomysl.cz  
Datum: 2018-01-17 

 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Koncept rozhodnutí 
o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací 

 
     Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství, věcně a místně příslušný silniční 
správní úřad ve věcech místních komunikací podle § 40 odst. 5 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních 
komunikacích), po projednání a posouzení žádosti Obce Lubná, (IČ: 002 76 952), Lubná 327, 569 63 
Lubná, ze dne 20. 12. 2017, vydává v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 a § 144 zákona č. 
500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), tento koncept 
rozhodnutí. 
 

Proti tomuto konceptu rozhodnutí mohou účastníci řízení do 15 dní od doručení uplatnit své 
námitky, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle § 36 odst. 3 správního řádu a navrhnout doplnění 
řízení. Po zveřejnění tohoto konceptu nelze uplatňovat námitky, které účastník mohl uplatnit již dříve 
v řízení.  

 

Podklady rozhodnutí jsou připraveny k nahlédnutí na odboru místního a silničního hospodářství 
Městského úřadu v Litomyšli, Bří Šťastných 1000, kancelář č. 33 ve dnech: 

pondělí a středa:  8:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00 hod. 
úterý, čtvrtek, pátek:    8:00 – 11:30 hod. 

 
Výroková část: 

 
Účastníci řízení: 
� Obec Lubná, (IČ: 002 76 952), Lubná 327, 569 63 Lubná (žadatel) 
 

Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství, věcně a místně příslušný 
silniční správní úřad ve věcech místních komunikací podle § 40 odst. 5 písm. a) zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních 
komunikacích), po projednání a posouzení žádosti Obce Lubná, (IČ: 002 76 952), Lubná 327, 569 63 
Lubná, ze dne 20. 12. 2017, rozhodl v souladu s ustanovením § 67 odst. 1 a § 144 zákona č. 
500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), a 
 

zařazuje, podle § 3 a § 6 zákona o pozemních komunikacích, pozemní komunikaci 
 
číslo komunikace - ulice  rozsah       povrch šířka           délka     druh 
40c                                         od napojení na MK 18c        asfalt 4,5 a 5,0 m       127,8 m    vozovka 

 
do kategorie místních komunikací III. třídy. 
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Odůvodnění: 

Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství, jako příslušný silniční správní 
úřad, na základě žádosti Obce Lubná, (IČ: 002 76 952), Lubná 327, 569 63 Lubná, ze dne 20. 12. 2017 
a po jejím posouzení a projednání vydal toto rozhodnutí, aby došlo k souladu mezi fyzickým a 
právním stavem. Zahájení správního řízení bylo v souladu s § 144 správního řádu oznámeno veřejnou 
vyhláškou. Oznámení o zahájení řízení bylo vyvěšeno na úřední desce MěÚ Litomyšl v termínu od 22. 
12. 2017 do 09. 01. 2018 a zároveň bylo zasláno k vyvěšení i na úřední desce OÚ Lubná. 

Silniční správní úřad při posuzování žádosti vycházel z ustanovení § 3 odst. 1 a § 6 zákona 
o pozemních komunikacích, který stanoví podmínky pro zařazení pozemní komunikace do příslušné 
kategorie. Silniční správní úřad přezkoumal žádost Obce Lubná, (IČ: 002 76 952), Lubná 327, 569 63 
Lubná v celém rozsahu navrhované pozemní komunikace k zařazení a posoudil dopravní význam této 
komunikace na území obce, její určení a stavebně technické vybavení. Dále silniční správní úřad 
přezkoumal vlastnictví této pozemní komunikace a shledal, že výše uvedená pozemní komunikace 
navrhovaná k zařazení je ve vlastnictví žadatele, což je nutnou podmínkou stanovenou § 9 odst. 1 
zákona o pozemních komunikacích. Vzhledem k tomu, že v průběhu řízení nebyly správním úřadem 
shledány důvody bránící zařazení výše uvedených pozemních komunikací do kategorie místních 
komunikací, rozhodl silniční správní úřad způsobem uvedeným ve výroku.  

 
 
 

Otisk razítka 
 
 
Mgr. Rostislav Šimon 

referent odboru 
 
 
Příloha: 1x situační výkres zařazované pozemní komunikace 
 

 
 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Litomyšl a současně 
též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctý den vyvěšení na úřední desce MěÚ 
Litomyšl je dnem doručení. 
 
 
   
Vyvěšeno dne ……………………………….                     Sejmuto dne ………………………………. 
 
 

 

 
………………………………. 

Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce. 
 

 

 
Rozdělovník: 
� 1x spis 

 
Obdrží: 
� Obec Lubná, (IČ: 002 76 952), Lubná 327, 569 63 Lubná (žadatel) 
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K vyvěšení písemnosti a podání zprávy odboru místního a silničního hospodářství: 
� Městský úřad Litomyšl – odbor rozvoje a investic, oddělení majetkoprávní, Bří Šťastných 1000, 

570 20 Litomyšl 
� Obecní úřad Lubná, (IČ: 002 76 952), Lubná 327, 569 63 Lubná 
 
Na vědomí: 
� Městský úřad Litomyšl – odbor výstavby a územního plánování, Bří Šťastných 1000, 570 20 

Litomyšl 
 
Ostatním účastníkům řízení doručeno veřejnou vyhláškou. 
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