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R O Z H O D N U T Í 

 
          

Obecní úřad Pičín, příslušný silniční správní úřad podle § 40  odst. 5 písm. a) 
z.č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o pozemních komunikacích“), rozhodl v řízení o žádosti Obce Pičín, IČ 
00243035, 262 25 Pičín čp.154, ze dne 20.11.2015,  ve věci zařazení pozemní 
komunikace nacházející se na poz.par.č. 1038/9 k.ú.Pičín do kategorie místní 

komunikace, podle §3 odst.1 zákona o pozemních komunikacích, t a k t o: 
 

zařazuje 
 
pozemní komunikaci na pozemku parc.č. 1038/9 k.ú. Pičín, která je ve 

vlastnictví Obce Pičín, IČ: 00243 035, se sídlem 262 25 Pičín čp. 154, a která 
vede od pozemní komunikace na pozemku parc.č. 1403/18 k.ú.Pičín k pozemní 

komunikaci 1038/12 k.ú. Pičín, o celkové délce 58 m, do kategorie místní 
komunikace. 
 

Odůvodnění 

 
 

Dne 20.11.2015 Obec Pičín, zastoupená starostkou RNDr. Lenkou Kupkovou, 
podala zdejšímu silničnímu správnímu úřadu žádost o zařazení pozemní 
komunikace na pozemku parc.č. 1038/9 k.ú.Pičín do kategorie místní 

komunikace. Z obsahu podané žádosti vyplývá, že se jedná o pozemní 
komunikaci na pozemku parc.č. 1038/9 k.ú.Pičín, která je ve vlastnictví Obce 

Pičín.  
 
Z obsahu podané žádosti dále vyplývá, že se jedná o komunikaci s asfaltovým 

povrchem, 58 m dlouhou, průměrně 7,5 m širokou. Jde o komunikaci, která 
slouží místní dopravě na území obce, konkrétně se jedná o obslužnou místní 

komunikaci umožňující přímou dopravní obsluhu sousedních rodinných domů a 
jejich napojení na ostatní pozemní komunikace v obci Pičín. 
 

Při vydání rozhodnutí se zdejší silniční správní úřad řídil následujícími úvahami. 
 

Z dostupných podkladů se má za prokázané, že stavba předmětné pozemní 
komunikace je ve vlastnictví Obce Pičín, stejně jako pozemek pod ní se 
nacházející. Jak vyplývá z obsahu žádosti, ale i znalosti zdejšího silničního 



správního úřadu, pozemní komunikace na pozemku parc.č. 1038/9 k.ú.Pičín 

slouží převážně místní dopravě na území Obce Pičín, jedná se o obslužnou 
komunikaci umožňující dopravní obsluhu jednotlivých objektů (rodinných domků) 

s ní sousedících. Svým stavebně technickým vybavením komunikace odpovídá 
svému určení, tj. zejména k provozu osobních vozidel majitelů sousedních 
rodinných domků. Výše zmiňovaný dopravní význam odpovídá kategorii místní 

komunikace, zdejší silniční správní úřad doporučuje vlastníkovi komunikace po 
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí ji označit jako místní komunikaci a přidělit 

číslo a písmeno s ohledem na posloupnost označování místních komunikací 
v Obci Pičín podle pasportu. 
 

Na základě výše uvedeného zdejší silniční správní úřad rozhodl tak, jak je 
uvedeno ve výroku rozhodnutí tj. pozemní komunikaci na pozemku parc.č. 

1038/9k.ú.Pičín v Obci Pičín zařadil do kategorie místní komunikace. 
 

P O U Č E N Í 

 
Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne 

jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, který o odvolání 
rozhodne, a to cestou Obecního úřadu  Pičín, silničního správního úřadu, u něhož 

se odvolání podává. 
 
 

Za Obecní úřad Pičín 
RNDr. Lenka Kupková 

 
 
 

 
 

Vyvěšeno dne: 12.12.2015        
 
Sejmuto dne: 28.12.2015 
 

 

 

 

 


