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Sdělení k žádosti o odborné stanovisko ve věci instalace elektronického ohradníku s ohledem
na využití institutů na ochranu pozemních komunikací daných zákonem o pozemních
komunikací
Vážená paní starostko,
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, obdržel Vaši žádost z 02.12.2019, č.j.:
626/2019, o odborné stanovisko k postupu při řešení zaplocení pozemků parcela č. 700, 709
a 712/12 vše v k. ú. Kaliště u Ondřejova jejich vlastníkem s ohledem na ochranu pozemní
komunikace umístěné na pozemku parcela č. 1344/1 k. ú. Kaliště u Ondřejova.
Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje po prostudování je nucen konstatovat
následující:
Krajský úřad Středočeského kraje nejprve předesílá, že ve věcech přenesené působnosti je
ve vztahu k obecnímu úřadu Kaliště úřadem nadřízeným a dále, že v rámci přenesené působnosti
poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím. Ke konkrétním probíhajícím věcem se však
nemůže vyjadřovat přímo, neboť krajský úřad je zároveň odvolacím orgánem obcí, a zasahování
do probíhajících řízení by mohlo být označeno za neústavní. Dále je třeba připomenout,
že správní orgány mohou činit jen na základě zákona a v jeho mezích, zatímco ostatním je listinou
základních práv a svobod zaručeno právo činit vše, co zákon nezakazuje.
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších právních předpisů, dále
jen „zákon o pozemních komunikacích“, dává silničním správním úřadům do rukou několik
nástrojů pro ochranu pozemních komunikací a provozu na nich. Jedním z nich je pravomoc
příslušného silničního správního úřadu nařídit odstranění nepovolených pevných překážek
z pozemních komunikací s využitím ust. § 29 zákona o pozemních komunikací či nařízení
odstranění zdroje rušení provozu na pozemních komunikacích (vyjma veřejně přístupných
pozemních komunikací) dle ust. § 35 zákona o pozemních komunikacích. V neposlední řadě
mohou být v ochranném pásmu místní komunikace umisťovány a prováděny stavby, které podle
zvláštních předpisů (zákon č. 183/2006 Sb.) vyžadují povolení, souhlas nebo ohlášení stavebnímu
úřadu, jen se souhlasem silničního správního úřadu.
Obcí Kaliště popsanou kauzu zhodnotil zdejší správní orgán následovně. Je třeba však
připomenout, že jeho hodnocení může být zatíženo možnými nepřesnostmi, které vychází
z omezených vstupních informací.
Obcí Kaliště bylo uvedeno, že vlastníkem pozemků parcela č. 700, 709 a 712/12 vše v k. ú.
Kaliště u Ondřejova panem Ing. Vávrou došlo v listopadu 2019 k zaplocení jeho pozemků
mobilním ohradníkem tak, že mobilní ohradník byl umístěn k asfaltovému krytu pozemní
komunikace. Ve čtyřech případech mobilní ohradník umístil Ing. Vávra hlouběji do svého
pozemku a ponechal tak určitý prostor (obcí označený jako místo pro parkování majitelů
přilehlých nemovitostí). Dle sdělení obce se na pozemní komunikaci nevyhnou osobní auta
a vyvstává zde riziko, že neprojede ani vozidlo HZS apod.
Zdejší správní orgán náhledem do katastru nemovitostí zjistil, že pozemní komunikace obsluhující
místní část Poddubí se nachází dle ortofoto
mapy zveřejněné na www.
https://nahlizenidokn.cuzk.cz jak na pozemku parcela č. 1344/1, tak i na pozemcích parcela
č. 700, 709 a 712/12 vše v k. ú. Kaliště u Ondřejova. Z toho lze usuzovat, že tato pozemní
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komunikace může být v úsecích ležících na pozemcích ve vlastnictví obce místní komunikací
a v úsecích ležících na pozemcích parcela č. 700, 709 a 712/12 vše v k. ú. Kaliště u Ondřejova
veřejně přístupná účelová komunikace. Krajský úřad s využitím funkcí nahlížení do katastru
nemovitostí dále prováděl měření šířky pozemku parcely č. 1344/1 k. ú. Kaliště u Ondřejova
a zjistil, že šíře pozemku parcela č. 1344/1 k. ú. Ondřejov u Kaliště např. u pozemku 182/12 k. ú.
Kaliště u Ondřejova dosahuje 2,31 m. Tato šíře sama o sobě neodpovídá požadavkům na šíři
místní komunikace.
Zdejší správní orgán, na základě skutečností uvedených v dopisu obce, tedy předpokládá, že
na pozemní komunikaci, která je umístěna na pozemcích parcela č. 700, 709, 712/12 a 1344/1 k.
ú. Kaliště u Ondřejova, nebyla zřejmě umístěním elektrického ohradníku zřízena žádná pevná
překážka, neboť obec dokládá, že průjezd pro vozidla zůstal zachován, pouze bylo omezeno
vyhýbání vozidel s širším využitím pozemků pana Ing. Vávry.
Krajský úřad tedy usuzuje, že vlastník pozemků parcela č. 700, 709, 712/12 k. ú. Kaliště
u Ondřejova vzhledem k dikci zákona o pozemních komunikacích nečiní nic, co by nemohl,
pokud si na svých pozemcích zřídí mobilní ohradník k zamezení volného pohybu ovcí. Krajský
úřad nevidí důvod k zásahům silničního správního úřadu.
Krajský úřad považuje za vhodné připomenout, že není v žádném případě chybou vlastníka
mobilního oplocení, že pozemek parcela č. 1344/1 k. ú. Kaliště u Ondřejova dosahuje v určitých
místech tak stísněných poměrů, že nevyhovuje požadavkům, které jsou v dnešní době kladeny
na šířku místní komunikace, či že v některých úsecích pozemní komunikace zasahuje na pozemky
v jeho vlastnictví. Není ani Ing. Vávry povinností svůj majetek - pozemky věnovat veřejnosti
k zajištění dopravní obslužnosti jiných pozemků. Je tedy na obci, pokud chce rozšířit pozemní
komunikaci z důvodu zajištění komfortnější obslužnosti území, aby pozemky pro rozšíření
pozemní komunikace získala např. koupí, směnou či podobně.
Krajský úřad nad rámec výše uvedeného doporučuje obci resp. obecnímu úřadu nejen z důvodu
zachování dobrých vztahů zajistit, aby pozemky pod komunikací vedoucí do části Poddubí, které
jsou ve vlastnictví pana Ing. Vávry, byly majetkoprávně vypořádány, aby bylo v budoucnu
zamezeno právním sporům, které mohou z nevypořádaného majetku vznikat.

(otisk úředního razítka)

Ing. Martina Brychtová
odborná referentka silničního hospodářství
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Obec Kaliště - do datové schránky

