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Oznámení veřejnou vyhláškou 
o zahájení řízení o změně kategorie pozemní komunikace – zařazení pozemních 

komunikací do kategorie místních komunikací 
 

 
Dne 13. 01. 2023 podala obec Jankovice žádost o změnu kategorie pozemních komunikací - 
zařazení pozemních komunikací v k. ú. obce Jankovice u Holešova, do kategorie místní 
komunikace. 
  
V souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní 
řád“) Obecní úřad Jankovice, jako správní orgán věcně a místně příslušný podle: 
- § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) 
- § 61 odst. 1 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
- § 40 odst. 5 písm. a) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) 

 
                                                                       

oznamuje 
 
 
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení řízení ve věci rozhodnutí dle 
ustanovení § 3 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích, o změně kategorie pozemní 
komunikace - zařazení pozemních komunikací v k.ú. obce Jankovice u Holešova, do 
kategorie místní komunikace (§ 2 odst. 2 písm. c) zákona o pozemních komunikacích). 
 
 
 
 
 

I. Zařazované jsou následující pozemní komunikace do kategorie místní komunikace 
III. třídy: 

 

číslo v 
pasportu název komunikace povrch délka m šířka m plocha m² parc.č. 

14c U Hájíčku živice 258 5,50 1419 
1732, 

2615,2620 
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II. Zařazované jsou následující pozemní komunikace do kategorie místní komunikace 
IV. třídy: 

 

číslo v 
pasportu v úseku povrch délka m šířka m plocha m² parc.č. 

7d 

Podél místní 
komunikace 14c U 
Hájíčku  

zámková 
dlažba 258 1,50 387 

1732, 
2615,2620 

 
 
Zařazované pozemní komunikace specifikované v oznámení, jsou ve vlastnictví obce 
Jankovice a jsou situovány v k.ú. Jankovice u Holešova.  
Jedná se o nově vybudované místní komunikace III. a IV. třídy na pozemcích parc. č. 1732, 
parc. č. 2615 a parc. č. 2620, vše v k. ú. Jankovice u Holešova. Doposud byly využívány jako 
veřejně přístupné účelové komunikace dle ustanovení § 7 odst. 1 zákona o pozemních 
komunikacích. Jejich význam však odpovídá ustanovení § 6 odst. 1 zákona o pozemních 
komunikacích a proto jsou tímto rozhodnutím zařazovány do kategorie místní komunikace. 
Zařazením pozemních komunikací - veřejně přístupných účelových komunikací do kategorie 
místní komunikace, budou zvýšeny vlastníku komunikací možnosti jejich ochrany, ale 
současně mu i zvýší povinnosti spojené s jejich údržbou. 
K žádosti o změnu kategorie - zařazení pozemních komunikací do kategorie místní 
komunikace, obec Jankovice přiložila seznam zařazovaných pozemních komunikací, a to 
v příloze č. 1 žádosti ze dne 13. 01. 2023. 
 
Účastníci řízení: 
 
Obec Jankovice, IČ: 00287288, Jankovice 101, 769 01 Holešov 
 
Účastníci správního řízení mají právo: 

▪ Nechat se zastupovat a zvolit si zmocněnce (§ 33 odst. 1 správního řádu) 

▪ Navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí (§ 
36 odst. 1 správního řádu) 

▪ Vyjádřit v řízení své stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu) 

▪ Nahlížet do spisu a činit si výpisky (§ 38 odst. 1 a odst. 4 správního řádu) 

 
Nahlédnout do spisu a seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí, dle § 36 odst. 3 
správního řádu, mohou účastníci řízení na Obecním úřadu Jankovice, do 5 - ti dnů ode 
dne doručení oznámení. 
 
Rozhodnutí ve věci bude vydáno v souladu s ust. § 71 odst. 3 správního řádu ve lhůtě do 30 
dnů od zahájení řízení, to je od dne doručení žádosti o změnu kategorie na Obecní úřad 
Jankovice. 
 
Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
 
 
Vyvěšeno dne 16.01.2023                                        Sejmuto dne …………………….. 
 
Ev. č.: 3/2023 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí. 
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Tato písemnost je řádně doručována veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 odst. 1, 2 v 
návaznosti na § 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) a pro běh lhůt je 
rozhodující den vyvěšení dle ust. § 25 odst. 3 správního řádu. Dnem vyvěšení je den 
vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje tj. Obecního úřadu 
Jankovice. 
 

Miroslav Darebník 
starosta obce 

 
 
 

Obdrží: 
Účastníci řízení: 
Obec Jankovice, IČ: 00287288, Jankovice 101, 769 01 Holešov (doporučeně do vlastních 
rukou) 
Dotčené orgány:  
Policie ČR Kroměříž, Dopravní inspektorát, Březinova 2819/2, 767 01 Kroměříž (doporučeně 
do vlastních rukou) 
 
Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, se 
účastníkům řízení doručuje rozhodnutí veřejnou vyhláškou, vyvěšenou po dobu 15 dnů na 
úřední desce Obecního úřadu Jankovice.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Miroslav Darebník                 
starosta obce 
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