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R O Z H O D N U T Í 
 

Zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace 
 
Obecní úřad Horní Branná, jako silniční správní úřad (dále jen „silniční správní úřad“), příslušný podle 
ustanovení § 40 odst. 5 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), na základě předloženého 
Pasportu místních komunikací a objektů správního území obce Horní Branná, zpracovaného Ing. 
Pavlem Špulákem, se sídlem Pivoňková 494, 463 03 Stráž nad Nisou, zak. č. 004/04/2008, datum 
06/2008 (dále jen „pasport místních komunikací“), schválení vlastníka příslušných místních 
komunikací při zasedání zastupitelstva Obce Horní Branná ze dne 10.11.2008, v souladu 
s ustanoveními § 3 odst. 1 a § 6 zákona o pozemních komunikacích a § 2, § 3 a § 5 vyhlášky MDS č. 
104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen 
„vyhláška“), v souladu s § 67, § 68 a § 69 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“) 
 

z a ř a z u j e  
 
Pozemní komunikace označené v pasportu místních komunikací v katastrálním území Horní Branná 
pod evidenčními čísly: 
 
1c-34c do kategorie místních komunikací III. třídy (§ 6 odst. 2 písm. c) zákona o pozemních 
komunikacích); 
1d-42d do kategorie místních komunikací IV. třídy (§ 6 odst. 2 písm. d) zákona o pozemních 
komunikacích). 
 
Odůvodnění: 
 
Obec Horní Branná zajistila v souladu s § 5 vyhlášky zpracování pasportu místních komunikací, který 
byl předložen za zastupitelstvu obce dne 10.11.2008. Z důvodu, že v minulosti nebylo možné doložit 
vydání správního rozhodnutí o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace dle 
§ 3 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, přestože tyto komunikace byly při všech 
rozhodováních za místní komunikace považovány, protože tomuto účelu sloužily, odpovídaly a byly i 
tak užívány. Protože předložený pasport pozemních komunikací splňuje požadavky dle § 5 odst. 3 
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vyhlášky a zařazení místních komunikací do kategorie odpovídá § 6 zákona o pozemních 
komunikacích a § 2 a § 3 vyhlášky rozhodl silniční správní úřad tak, jak je uvedeno ve výroku.  
 
 
Poučení o odvolání: 
 
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ust. § 86 odst. 1 správního řádu odvolat ve lhůtě 15 dnů ode 
dne jeho oznámení. Prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se 
podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy. 
 
 
                          
 
 
                                                                                                        Z i m m e r m a n n  Luboš 
                                                                                                                      starosta 
 
 
 
 
 
Toto rozhodnutí se vyvěšuje v souladu s postupem podle § 25 správního řádu na úřední desce 
Obecního úřadu Horní Branná po dobu nejméně 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost 
považuje ve smyslu § 25 odst. 2 správního řádu za doručenou. Vývěsní lhůta začíná den následující 
po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni 
vývěsní lhůty. Písemnost se zveřejňuje též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
 
  12.11.2021 
......................................................   ............................................................. 
Den vyvěšení       Den sejmutí 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí: 
 
 
 
 
 
Na úřední desce vyvěsí: 
Obecní úřad Horní Branná, Horní Branná čp. 262, 512 36 Horní Branná 
 
Doručuje se:  
 
Účastníkům řízení:  

- Obec Horní Branná, Horní Branná čp. 262,512 36 Horní Branná 
- ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou 

 


