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ROZHODNUTÍ 

POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACE 

Výroková část: 

Městský úřad Rosice, odbor dopravy, vykonávající působnost silničního správního úřadu  a speciálního 

stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou 

věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, a působnost speciálního stavebního 

úřadu ve věcech místních komunikací dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb.,  

o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), 

a jako Obecní úřad v obci Rosice vykonávající působnost silničního správního úřadu ve věcech místních 

komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností, dle 

ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) zákona o pozemních komunikacích ve správním řízení přezkoumal 

žádost o zvláštní užívání komunikace, kterou dne 18.09.2018 podalo 

Město Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice, IČO: 00282481 

zastoupené na základě plné moci ze dne 27.08.2018 Ing.arch. Kristýnou Shromáždilovou, Na rychtě 3d, 

644 00 Brno, IČO: 72503017 (dále jen "žadatel"), účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a na základě 

tohoto přezkoumání, souhlasu vlastníka silnice města Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice, účastník 

řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu - podle § 25 odst. 1 a 6 písm. d) zákona o 

pozemních komunikacích a v souladu s ustanovením § 40 odst. 10 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se 

provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

p o v o l u j e 

zvláštní užívání komunikace ve správním obvodu Městského úřadu Rosice, z důvodu inženýrských sítí 

pro akci: 

„ROSICE- „ZÁTOKA“ AREÁL KOUPALIŠTĚ“ 

(dále jen "zvláštní užívání komunikace") ve správním obvodu Městského úřadu Rosice, v tomto rozsahu: 
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Komunikace: místní komunikace, ulice Tyršova (dle KN parc. č. 2378/1, 679/175, 679/64, k.ú. 

Rosice u Brna).   

Umístění: Pozemek dle KN parc.č. 2378/1, 679/175, 679/64,  k.ú. Rosice u Brna, podél chodníku a 

komunikace kolem areálu, v rozsahu dle schválené grafické přílohy č. j. MR-S 12562/18-

ODO HORR/4 ze dne 04.10.2018. 

Pro zvláštní užívání komunikace se stanoví tyto podmínky: 

1. Způsob uložení inženýrských sítí (dále jen „vedení“) v silničním pozemku silnice musí respektovat 

ustanovení závazné ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. 

2. Na tělese silnice nesmí být umístěny žádné povrchové znaky vedení a předměty tvořící pevnou 

překážku (ustanovení § 29 zákona o pozemních komunikacích). 

3. Při provádění stavebních prací na silnici, při kterých by mohlo dojít k poškození vedení, je vlastník 

vedení povinen na výzvu vlastníka dotčené pozemní komunikace zajistit bezúplatně potřebné 

podklady a odborný dozor (ustanovení § 36 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích). 

4. V případě havárie vedení je, při provádění nezbytných prací k bezprostřednímu odstranění této 

havárie, vlastník vedení povinen neprodleně oznámit vlastníku dotčené pozemní komunikace 

provedení prací, jejich místo alespoň provizorně označit a zabezpečit, a zajistit následné uvedení 

dotčeného úseku pozemní komunikace do původního stavu, podle podmínek stanovených 

v dodatečném povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace (§ 36 odst. 6 zákona o 

pozemních komunikacích).   

5. Při rekonstrukci pozemní komunikace je objednatel této stavby povinen uhradit jen vyvolané 

nezbytné úpravy přímo dotčeného úseku vedení, a to na úrovni stávajícího technického řešení. 

Úpravy související s modernizací nebo se zvýšením výkonnosti vedení je povinen uhradit jejich 

vlastník (ustanovení § 36 odst. 7 zákona o pozemních komunikacích). 

6. Toto zvláštní užívání komunikace z důvodu uložení inženýrských sítí v místní komunikaci ulice 

Tyršova,  dle KN parc. č. 2378/1, 679/175,  v k.ú. Rosice u Brna, se povoluje na dobu určitou – 

po dobu životnosti předmětného vedení. 

7. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětnou stavbou dojde k zásahu do silničního pozemku 

uvedené komunikace, musí zhotovitel, nejpozději měsíc před vlastním zahájením stavebních 

prací na uložení vedení, požádat Odbor dopravy Městského úřadu Rosice o povolení zvláštního 

užívání pozemní komunikace podle ustanovení § 25 odst. 1 a odst. 6 písm. c) bodu 3 zákona  

o pozemních komunikacích. Náležitosti této žádosti specifikuje zákon o pozemních komunikacích  

a vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

právních předpisů. Bude-li pracemi narušena bezpečnost silničního provozu je nutno také 

požádat o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (§ 77 zákona  

č. 361/2000 Sb., o silničním provozu).  

8. Majetkový správce dotčené silnice, Město Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice u Brna, IČO: 

00282481 vydalo dne 13.08.2018 souhlas s předloženou dokumentací bez připomínek. 

9. Pokud si to vyžádá veřejný zájem, může Odbor dopravy Městského úřadu v Rosicích podmínky 

tohoto rozhodnutí doplnit nebo pozměnit. 

10. Odpovědnou osobou tohoto zvláštního užívání komunikace je Město Rosice, Palackého nám. 13, 

665 01 Rosice u Brna, IČO: 00282481. 

11. Tímto rozhodnutím nejsou dotčeny předpisy zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon). 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

- Město Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice, IČO: 00282481 

 

O d ů v o d n ě n í 

Žadatel v souladu s § 40 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů podal dne 18.09.2018  žádost o zvláštní užívání komunikace 

podle § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích pro uložení inženýrských sítí pro akci 
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„ROSICE- „ZÁTOKA“ AREÁL KOUPALIŠTĚ“ podél chodníku a komunikace ulice Tyršova, dle KN 

p.č. 2378/1, 679/175, 679/64 v k.ú. Rosice u Brna. Tímto dnem bylo podle ustanovení § 44 odst. 1 

správního řádu zahájeno správní řízení. 

Podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu jsou účastníky řízení v řízení o žádosti žadatel – tj. 

Město Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice, IČO: 00282481 zastoupené na základě plné moci ze 

dne 27.08.2018 Ing.arch. Kristýnou Shromáždilovou, Na rychtě 3d, 644 00 Brno, IČO: 72503017. 

Účastníkem řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu, s postavením účastníka řízení podle § 27 

odst. 1 písm. a) správního řádu, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, 

je i vlastník dotčených komunikací - tj. Město Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice u Brna, IČO: 

00282481.   

Městský úřad Rosice, odbor dopravy, oznámil podle ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu přípisem 

č. j. MR-S 12562/18-ODO HORR/3 ze dne 24.09.2018, zahájení správního řízení všem známým 

účastníkům řízení, ve kterém dal v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu možnost 

účastníkům tohoto správního řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve lhůtě pěti dnů ode dne 

doručení oznámení o zahájení správního řízení, doručením na Městský úřad Rosice, odbor dopravy. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

 Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

Toto rozhodnutí bylo vydáno na základě žádosti ze dne 18.09.2018 žadatele Města Rosice, Palackého 

nám. 13, 665 01 Rosice, IČO: 00282481 zastoupeného na základě plné moci ze dne 27.08.2018 Ing.arch. 

Kristýnou Shromáždilovou, Na rychtě 3d, 644 00 Brno, IČO: 72503017, účastník řízení podle ustanovení 

§ 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, souhlasu ze dne 11.08.2018 pod č. j. MR-S 170/18 KOUT51, 

vlastníka dotčené komunikace ulice Tyršova, dle KN p.č. 2378/1, 679/175, 679/64, k.ú. Rosice u Brna, 

účastník řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu s postavením účastníka řízení podle § 27 

odst. 1 písm. a) správního řádu. 

Stanoviska sdělili: 

 Město Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice u Brna, IČO: 00282481 pod č.j. MR-S 170/18 

KOUT51 ze dne 11.08.2018 

Silniční správní úřad žádost o zvláštní užívání komunikace posoudil a podle § 25 odst. 1 a 6 písm. d) 

zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 40 odst. 10 

vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů povolil zvláštní užívání komunikace ulice Tyršova, dle KN p.č. 2378/1, 679/175, 679/64 v k.ú. 

Rosice u Brna pro uložení inženýrských sítí za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí, 

protože byly splněny zákonné podmínky pro vydání tohoto rozhodnutí. 

P o u č e n í   ú č a s t n í k ů 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 

Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, odboru dopravní správy, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, 

podáním učiněným u Odboru dopravy Městského úřadu Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice, 

pracoviště Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu  

a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 

správní orgán na náklady účastníka. 

 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
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Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, 

ale ve smyslu § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje 

desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní 

lhůty. V tomto případě se lhůta pro příp. podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného 

rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miloš   B U R I A N 

vedoucí odboru dopravy   Otisk úředního razítka 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 

Schválená grafická příloha rozhodnutí č. j. MR-S 12562/18-ODO HORR/4 ze dne 04.10.2018. 

 

 

 

 

 

Správní poplatek: 

Správní řízení bylo osvobozeno od správního poplatku podle zák. č. 634/2004 Sb., o správních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

 

 

Obdrží 

Účastníci řízení: 

 

-      Město Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice, IČO: 00282481 zastoupené Ing.arch. Kristýnou 

Shromáždilovou, Na rychtě 3d, 644 00 Brno, IČO: 72503017, q4i52e8 - DS 

 

Ostatní: 

- Městský úřad Rosice, odbor stavební úřad - zde 
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