
 ROZHODNUTÍ 

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

O zařazení pozemních komunikací v k.ú. Dešná u Zlína do kategorie 

místní komunikace  

 

Úřad obce Dešná, jako silniční správní úřad příslušný podle ust. § 40 odst. 5 písm. a) zák. č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

pozemních komunikacích“) na základě předložené aktualizace Pasportu místních 

komunikací správního území obce Dešná, (dále jen „pasport místních komunikací“), 

schváleného  vlastníkem příslušných místních komunikací dne 10.12.2020 usnesením 

zastupitelstva obce Dešná č. 7  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., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“)  

Z a ř a z u j e 

Do kategorie místních komunikací pozemní komunikaci označenou v pasportu místních 

komunikací pod evidenčním číslem: 

Katastrální území Dešná u Zlína:  

 07c (p.č. 337/2, 339/5, 329/3, 329/2, 323/1, 325/2, 325/7, 229/1, 229/3, 229/5, 476/1) do 

kategorie místních komunikací III. třídy (§ 6 odst. 3, písm. c) zákona o pozemních 

komunikacích. 

Odůvodnění: 

Obec Dešná zajistila v souladu s ust. § 5 vyhlášky zpracování aktualizace pasportu místních 

komunikací, který byl předložen zastupitelstvu obce Dešná na svém 6. zasedání,  a to jej dne 

10.12.2020 usnesením č. 7 schválilo. 

Z důvodu, že v minulosti nebylo vydáno správní rozhodnutí o zařazení této pozemní 

komunikace do kategorie místní komunikace podle ust. § 3 odst. 1 zákona o pozemních 

komunikacích, přestože tato komunikace byla při všech rozhodováních za místní komunikaci 

považována, protože tomuto účelu sloužila, odpovídala a byla tak využívána a s ohledem na 

to, že předložený pasport pozemních komunikací splňuje požadavky ust. § 5 odst. 3 vyhlášky 

a zařazení místní komunikace do kategorie odpovídá ust. § 6 zákona o pozemních 

komunikacích a ust. § 2 a 3 vyhlášky, rozhodl Úřad obce Dešná tak, jak je uvedeno ve výroku. 



Poučení o odvolání: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání ve smyslu § 81 a 82 

správního řádu ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního 

hospodářství, a to prostřednictvím Úřadu obce Dešná. 

 

RNDr. Dagmar Daňková v.r. – starostka                                      Jan Manďák v.r. – místostarosta 

 

Obec Dešná dne 18.1.2021 
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