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Veřejní vyhláška
Rozhodnutí o existenci účelové veřejně přístupné komunikace v místní části Letošov

Obecní úřad Nesovice, vykonávající působnost silničního správního úřadu, a to podle
ustanovení § 40, odst. (5) písmo c) zákona č.1311997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen zák. o PK), v souladu s ustanovením § 142 odst. 1 zák. č.
500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů ve správním řízení zahájeném
27.6.2011 na základě žádosti, kterou dne 15.6.2011 podala Drahomíra Konečná ve věci
vyřešení možnosti průjezdu po komunikaci jako silniční správní úřad ve věcech veřejně
přístupných účelových komunikací vydává ve věci účelové veřejně přístupné komunikace na
pozemku p.č. 1859/3, zapsaného na LV 1 Obec esovice pro k.ú. Letošov a čá ti p.č.942/2,
zapsaného na LV 419

rozhodnutí
že na pozemcích k.ú. Letošov p.č. 1859/3 (ostatní plocha, komunikace - vlastník Obec
Nesovice) a p.č. 942/2 (zahrada - vlastník Hana Podaná) existuje pozemní komunikace -
kategorie účelová komunikace která je přístupná veřejnosti, užívaná od "nepaměti" do
dnešního dne.

Odůvodnění:

Na základě žádosti (Drahomíra Konečná, Nesovice - část Letošov, žádost podána
15.6.2011) o vyřešení možnosti průjezdu bylo zahájeno deklaratorní správní řízení o
existenci komunikace veřejnou vyhláškou, vyvěšenou dne 27.6.2011.

Cesta slouží jako veřejně přístupná účelová komunikace místním občanům a
zemědělským subjektům. Do kategorie účelové komunikace byla zařazena na základě
Pasportu místních komunikací a dopravních značek v obci esovice v srpnu 2004,
zpracovaném firmou Urbania s.r.o., Hlavní 21, 664 48 Moravany.

Na základě vydaného oznámení o zahájení správního řízení veřejnou vyhláškou ze dne
27.6.2011 pod č.j. 564/2011 obdržel OÚ Nesovice jako silniční správní úřad následující
dokumenty:

dne 20.7.2011 písemné prohlášení Růženy Nebojsové,nar. 26.11.1947, bytem Uhřice
č.p. 89 jako bývalé majitelky rodinného domu esovice - část Letošov č.p. 93, čj.
688/2011
dne 21.7.2011 písemné prohlášení Miroslava Doupovce, nar. 14.12.1927, bytem

esovice - část Letošov č.p.95 č.j.690/2011
dne 21. 7.2011 písemné prohlášení Karla Pokorného, nar. 1.11.1934, bytem esovice -
část Letošov č.p. 92, č.j. 689/2011
22.7.2011 stanovisko Obce Nesovice, č.j. 698/2011, Nesovice č.p. 305
25.7.2011 písemné prohlášení Emilie Masaříkové, nar. 27.9.1936, bytem Nesovice -
část Letošov č.p. 105 č.j. 699/2011
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25.7.2011 písemné prohlášení Arnošta Buriana, nar. 26.1.1937, bytem esovice - část
Letošov č.p. 101, č.j. 700/2011
26.7.2011 písemné prohlášení Josefa Bodečka, nar. 5.2.1933, bytem Nesovice - část
Letošov č.p. 69, č.j. 707/2011
2.8.2011 písemné prohlášení MVDr. Marie Kalinové, nar. 20.8.1943, bytem Nesovice
- část Letošov č.p. 2 , č.j. 729/2011

Z historických zjištění vyplývá, že cesta na výše uvedených pozemcích existuje cca od r.
1920. Kjejímu zpevnění a úpravě do současného stavu došlo v r. 1986 v souvislosti
s výstavbou VKK Letošov tehdejším JZD ČSP se sídlem v esovicích a se souhlasem MNV
Nesovice.

Jedná se o pozemní komunikaci, která vznikla dlouhodobým pokojným užíváním od
"neparněti", tzn. že dnes není možné zjistit, kdy a jak bylo její užívání jako cesty založeno a
slouží jako příjezdová cesta k obhospodařování zemědělských pozemků ..

Dále silniční správní úřad zjistil, že ačkoliv je poz. p.č. 942/2 k.ú. Letošov zapsán v KN
jako zahrada, má jeho část zpevněný povrch a je užíván jako účelová komunikace. Zpevnění
pozemku je zřetelné v šířce 3 m provedené živičnou směsí a štěrku v celé své délce (cca 200
m) od vyústěni na silnici III.třídy na p.č. 1569/3 v k.ú. Letošov po koryto vodního toku na p.č.
9431102 v k.ú. Letošov.

Existenci cesty potvrzuje i zpracovaný GP č. 99 - 346/2003, který je přiložen ke kupní
smlouvě ze dne 20.10.2008 (V-6241/2008-712). Na jeho základě byla převedena podstatná
část komunikace do vlastnictví obce, vedená jako p.č. 1859/3 v k.ú. Letošov. V geom. plánu
je zakreslena část zahrady p.č. 942/2 k.ú. Letošov nacházející se mimo oplocení a je
označena jako p.č. 942/8 k.ú. Letošov o výměře 116 m2.

Na základě zjištěných skutečností a po jejich posouzení dospěl silniční správní úřad
k závěru, že pozemky, tak jak jsou vymezeny ve výroku rozhodnutí - p.č. 1859/3 a část p.č.
942/2 v k.ú. Letošov jsou veřejně přístupnou účelovou komunikací splňující znaky § 7 odst. 1
zák. o PK a proto bylo rozhodnuto Obecním úřadem Nesovice jako věcně a místně příslušným
silničním správním úřadem ve věcech místních a veřejně přístupných účelových komunikací
tak, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ( 81 odst. 1 správního řádu). Odvolání lze
podat do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí (§ 83 odst. 1 správního řádu)
Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy v Brně prostřednictvím Obecního
úřadu esovice.
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Vítězslav RešÍa - starosta obce

Vyvěšeno dne 10.8.2011 Sňato dne .


