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  OBECNÍ ÚŘAD VĚTRUŠICE 

          Vltavská 14, 250 67 Větrušice, Praha – východ, tel.:220 941 265, 220 940 507 

                              e-mail: obec@vetrusice.cz.                    www.vetrusice.cz 

POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO ÚŽÍVÁNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE 

 

Správní orgán: 

Obecní úřad Větrušice 

Vltavská 14 

Větrušice 

25067 

Žadatel: 

ADSUM, spol. s r.o. 

Havlíčkova 923 

273 51 Unhošť 

Na základě plné moci

 

 

Číslo jednací: VET-149/2020 

Oprávněná úřední osoba: Petra Šefčíková 

Datum: 23.3.2020 

 

ROZHODNUTÍ 
 

Obecní úřad Větrušice, jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 5 písm. 

b)1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v řízení o žádosti dle § 25 odst. 6 písm. d) 

bod 3 téhož zákona, o povolení zvláštního užívání místních komunikací ulice Hlavní, Řežská, Jižní, 

Rovná, Úzká, Spojovací, Vltavská, Severní, Slunečná, Chaloupky, Východní a Skalní  v k. ú. Větruši-

ce, a to v období od 23.3.2020 do 30.9.2021, podané zástupcem zhotovitele na základě plné moci 

spol. ADSUM, s.r.o, IČ 45144991 (dále jen žadatel), rozhodl takto: 

 

 

I. Žadateli se povoluje zvláštní užívání místních komunikací ulice Hlavní, Řežská, Jižní, Rov-

ná, Úzká, Spojovací, Vltavská, Severní, Slunečná, Chaloupky, Východní, Skalní  v k. ú. Vě-

trušice, za účelem  stavby kanalizace a ČOV – (výkopových prací), a to v období od 

23.3.2020 do 30.9.2021 

 

II. Žadateli se stanovují následující podmínky: 

 

 

1 Odkaz na ustanovení reflektuje právní úpravu účinnou od 1. 1. 2016; do té doby vychází předmětná kompetence 

obce z § 40 odst. 5 písm. c) zákona o pozemních komunikacích. 
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1. V místě zvláštního užívání místní komunikace bude místo výkopu řádně označeno a 

zabezpečeno. 

2. Dopravní značení bude umístěno a instalováno dle schváleného DIO Policií ČR Krajské 

ředitelství SK Praha – venkov – VÝCHOD, č.j. KRPS -56295-2/ČJ-2020-011506 ze dne 

19.3.2020. 

 

 

Odůvodnění: 

 

 Žadatel podal dne 16.32020 žádost o povolení zvláštního užívání místních komunikací ulic 

Hlavní, Řežská, Jižní, Rovná, Úzká, Spojovací, Vltavská, Severní, Slunečná, Chaloupky, Východní, 

Skalní  v k. ú. Větrušice , a to za účelem provedení výkopových prací na akci Kananlizace a ČOV 

Větrušice.  

 Žadatel předložil souhlas Policie České republiky. Místně příslušný správní úřad souhlasí za 

podmínky, že překážky budou viditelně označeny.  

 

 Žadatel nepředložil souhlas vlastníka komunikace, silniční správní úřad si jej tedy vyžádal 

sám. Starostka obce Větrušice [příslušný podle § 102 odst. 3 a 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů] sdělila, že obec se zvláštním užíváním souhlasí. 

 Silniční správní úřad věc posoudil a dospěl k závěru, že sledovaný účel je legitimní a nelze 

jej bez nepřiměřených obtíží dosáhnout jinak. 

 

  Úřadu je z jeho činnosti známo, že zvláštní užívání komunikací je na základě objed-

natele, kterým je sama obec. Rozhodnutí je tedy ve veřejném zájmu všech obyvatel obce. Z těchto 

důvodů nevidí silniční správní úřad důvod k neudělení požadovaného povolení.  

 

 Povolení je časově omezeno. Silniční úřad upozorňuje žadatele, že je povinen veškeré pře-

kážky z komunikace odstranit nejpozději do 30.9.2021, jak je uvedeno i ve výroku tohoto rozhod-

nutí. Pokud budou po uplynutí tohoto dne na komunikaci stále umístěny pevné překážky, odstraní 

je silniční správní úřad na náklady vlastníka (§ 29 zákona o pozemních komunikacích). Vlastník pře-

kážky se rovněž vystavuje nebezpečí postihu za přestupek [§ 42a odst. 1 písm. m)2 téhož zákona]. 

Poučení: 

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 

Středočeského kraje, odboru dopravy. Odvolání se podává prostřednictvím Obecního úřadu Větru-

šice (§ 83 odst. 1, § 86 odst. 1 správního řádu). 

 

 

2 Odkaz na ustanovení reflektuje právní úpravu účinnou od 1. 1. 2016; do té doby je relevantním ustanovení § 42a 

odst. 1 písm. l) zákona o pozemních komunikacích.  
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Petra Šefčíková starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: Mapa celková situace  

 

 

 

Účastníci řízení: 

 

ADSUM, spol. s r.o., Havlíčkova 923, Unhošť, 273 51 (žadatel) 

Obec Větrušice, Vltavská 14, Větrušice, 25067 (vlastník komunikací) 
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