KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Číslo jednací: KUJI 7539/2015, Sp. Zn. ODSH 138/2015 – Ko

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
USNESENÍ
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „krajský úřad“)
jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 40 odst. 3 písm. d) zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
pozemních komunikacích“) a ustanovení § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,
ve znění pozdějších předpisů a dle § 131 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) v souladu s § 14 odst. 4 správního řádu z moci
úřední rozhodl takto:
I.
Podnět od Policie České republiky, Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, Územního
odboru Jihlava (dále jen „Policie ČR“) k zahájení správního řízení o spáchání správního deliktu
podle § 42b odst. 1 písm. g) zákona o pozemních komunikacích, kterého se měla dopustit dne
23. 10. 2014 a dne 27. 10. 2014 společnost Zemědělské družstvo “Roštýn“, IČO: 001 36 492, se
sídlem Hodice č.p. 211, 589 01 Hodice, tím že rozorala místní komunikaci na pozemku p.č.
2779/1 v k.ú. Hodice

odnímá
Městskému úřadu Třešť, neboť tento správní orgán není způsobilý věc projednat a rozhodnout
z důvodu nemožnosti určit jinou oprávněnou úřední osobu namísto vyloučených oprávněných
úředních osob, a
II.
Podnět od Policie ČR k zahájení správního řízení o spáchání správního deliktu podle § 42b odst.
1 písm. g) zákona o pozemních komunikacích, kterého se měla dopustit dne 23. 10. 2014 a dne
27. 10. 2014 společnost Zemědělské družstvo “Roštýn“, IČO: 001 36 492, se sídlem Hodice č.p.
211, 589 01 Hodice, tím že rozorala místní komunikaci na pozemku p.č. 2779/1 v k.ú. Hodice,
z důvodu podjatosti všech úředních osob Městského úřadu Třešť, na základě § 14 odst. 4
správního řádu v souladu s § 131 odst. 4 správního řádu

pověřuje
Magistrát města Jihlava k dalším úkonům v řízení o uvedeném podnětu podle § 42b odst. 1
písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění
Krajský úřad obdržel dne 05. 12. 2014 od Obecního úřadu Hodice oznámení o vyloučení všech
úředních osob a podnět od Policie ČR k zahájení správního řízení ve věci spáchání správního
deliktu podle § 42b odst. 1 písm. g) zákona o pozemních komunikacích, kterého se měla
dopustit dne 23. 10. 2014 a dne 27. 10. 2014 společnost Zemědělské družstvo “Roštýn“, IČO:

001 36 492, se sídlem Hodice č.p. 211, 589 01 Hodice, tím že rozorala místní komunikaci na
pozemku p.č. 2779/1 v k.ú. Hodice.
Z výše uvedeného měl krajský úřad za prokázané, že Obecní úřad Hodice je v tomto řízení
nezpůsobilým správním orgánem. S ohledem na to, že Městský úřad Třešť je sousedním
správním orgánem, jehož správní obvod sousedí se správním obvodem nezpůsobilého
správního orgánu, rozhodl krajský úřad pod č.j. KUJI 80099/2014, ODSH 1571/2014-Ko o odnětí
podnětu od Policie ČR k zahájení výše uváděného správního řízení Obecnímu úřadu Hodice a o
pověření tímto podnětem a následným správním řízením Městský úřad Třešť dle § 131 odst. 4
správního řádu.
Dne 28. 1. 2015 však krajský úřad obdržel oznámení Městského úřadu Třešť, že vedoucí
Odboru stavebního úřadu je v přátelském poměru a v pravidelném styku s předsedou
společnosti Zemědělské družstvo “Roštýn“ a z tohoto důvodu zde existují vážné pochyby o
nepodjatosti.
S ohledem na skutečnost, že Městský úřad Třešť nemůže z důvodu vyloučení všech úředních
osob vést toto řízení, přistoupil krajský úřad k další změně příslušnosti, kdy sousedním správním
obvodem Městského úřadu Třešť je Magistrát města Jihlavy.
Na základě výše uvedených skutečností krajský úřad v souladu s § 131 odst. 4 správního řádu
pověřuje dalšími úkony směřujícími k vyřízení uvedeného oznámení o správním deliktu
Magistrát města Jihlavy, jehož správní obvod obecního úřadu sousedí se správním obvodem
Městského úřadu Třešť.

Poučení o odvolání
Proti tomuto usnesení lze podat odvolání, a to do 15 dnů po jeho oznámení k Ministerstvu
dopravy ČR, a to podáním učiněným u Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru dopravy
a silničního hospodářství.
Odvolání proti tomuto usnesení nemá dle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.
V Jihlavě dne: 02. 02. 2015
Otisk úředního razítka
Ing. arch. Marie Kotenová
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství

Toto usnesení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Třešť, Magistrát města
Jihlavy a Krajského úřadu Kraje Vysočina po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne…………………

Sejmuto dne…………………
Razítko, podpis

Vrátit potvrzení zdejšímu odboru!

Číslo jednací: KUJI 7539/2015, ODSH 138/2015-Ko

Číslo stránky

2

Obdrží:
Zemědělské družstvo “Roštýn“, IČO: 001 36 492, Hodice č.p. 211, 589 01 Třešť
Obecnímu úřadu Hodice, Hodice 48, 589 01 Třešť
Městský úřad Třešť, Revoluční 20/1, 589 14 Třešť
Magistrát města Jihlavy, Masarykovo nám. 1, 586 28 Jihlava
(společně se spisovým materiálem ve věci)
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