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V E Ř E J N Á    V Y H L Á Š K A  
 

U S N E S E N Í  

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy (dále jen „Krajský úřad Libereckého kraje“), jako 

správní orgán příslušný podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), podle 

ustanovení § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, i 

jako nadřízený správní orgán podle ustanovení § 178 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), obcím v Libereckém kraji vykonávajícím 

působnost silničních správních úřadů podle ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) zákona o pozemních 

komunikacích a působnost speciálních stavebních úřadu podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona o 

pozemních komunikacích i podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„stavební zákon“),  r o z h o d l   takto:                 

podle ustanovení § 131 odst. 2 písm. b) správního řádu se projednáním a rozhodnutím ve věci žádosti 

ze dne 12.4.2016 (účastníka řízení podle ustanovení § 109 písm. a) stavebního zákona s právy 

účastníka řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu) Ředitelství  silnic  a dálnic 

ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00, zastoupeného 

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správa Liberec, se sídlem Zeyerova 1310, Liberec, PSČ: 460 55 

(dále jen „Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec“), na stavbu s názvem „Silnice I/16 Čistá u 

Horek“ v rozsahu stavebního objektu s názvem „SO 111 - Plochy pro pěší – Horka u Staré Paky“         

p o v ě ř u j e   Městský úřad Jilemnice, se sídlem Masarykovo náměstí 82, Jilemnice, PSČ: 514 01 

(dále jen „Městský úřad Jilemnice“), vykonávající působnost silničního správního úřadu podle 

ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) zákona o pozemních komunikacích a působnost speciálního 

stavebního úřadu podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích i podle 

ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona. Dalším známým účastníkem řízení (podle 

ustanovení § 109 písm. a) stavebního zákona s právy účastníka řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 

písm. a) správního řádu) je Obec Horka u Staré Paky, IČ: 00854671, se sídlem Horka u Staré Paky 41, 

Horka u Staré Paky, PSČ: 512 34 (dále jen „Obec Horka u Staré Paky“). 
 

Odůvodnění 

Obec Horka u Staré Paky požádala dne 4.5.2016 Krajský úřad Libereckého kraje o změnu 

příslušnosti speciálního stavebního úřadu k vedení správního řízení o žádosti Ředitelství silnic a 

dálnic ČR, Správa Liberec, ze dne 12.4.2016 o vydání stavebního povolení na stavbu s názvem 

„Silnice I/16 Čistá u Horek“ v rozsahu stavebního objektu s názvem „SO 111 - Plochy pro pěší – 

Horka u Staré Paky“. Předmětem žádosti je stavba místní komunikace, kde je příslušným silničním 

správním úřadem podle ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) zákona o pozemních komunikacích Obec 
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Horka u Staré Paky, a v dané věci by měla vykonávat i působnost speciálního stavebního úřadu 

podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích i podle ustanovení § 15 odst. 1 

písm. c) stavebního zákona. Jako důvod k delegaci správního řízení Obec Horka u Staré Paky uvedla 

nedostatečné personální obsazení svého obecního úřadu i skutečnost, že nemá k dispozici osobu 

s příslušnou odbornou způsobilostí. Dalším důvodem je skutečnost, že starosta obce František 

Sedlák by byl nucen vystupovat jako oprávněná úřední osoba za správní orgán (speciální stavební 

úřad) a zároveň hájit zájmy obce jako účastníka stavebního řízení.  

Dne 17.5.2016 podal podnět k delegaci správního řízení i Městský úřad Jilemnice, který je podle     

ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích příslušným speciálním 

stavebním úřadem k vedení stavebního řízení na další (související) část stavby s názvem „Silnice 

I/16 Čistá u Horek“ v rozsahu stavebního objektu s názvem „SO 110 – Úprava napojení silnice II/293 

– Horka u Staré Paky“, a u kterého Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec, podalo dne 

13.4.2016 žádost o vydání stavebního povolení i na tu část stavby, která je předmětem žádosti i 

podnětu o změnu příslušnosti. 

Na základě novely zákona o pozemních komunikacích účinné od 31.12.2015 přešla působnost 

speciálních stavebních úřadů podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích        

(s odkazem na ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) téhož zákona) na obce. Do té doby tuto působnost 

vykonávaly obecní úřady obcí s rozšířenou působností podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) 

zákona o pozemních komunikacích.  

Podle ustanovení § 131 odst. 2 písm. b) správního řádu nadřízený správní orgán může usnesením 

pověřit k projednání a rozhodnutí věci jiný věcně příslušný podřízený správní orgán ve svém 

správním obvodu, a to na podnět správního orgánu, který by mohl být podle tohoto odstavce 

pověřen projednáváním a rozhodováním věci, nebo na požádání účastníka, za účelem spojení 

jednotlivých řízení ve společné řízení (§ 140), aby byla zajištěna potřebná věcná shoda nebo 

návaznost rozhodnutí.  

Krajský úřad Libereckého kraje věc posoudil a jako nadřízený správní orgán se rozhodl postupovat 

podle § 131 odst. 2 správního řádu a věc delegovat na jiný správní orgán. Vzhledem k tomu, že 

související část stavebního řízení je vedena na Městském úřadě Jilemnice, kde je také soustředěna a 

vedena veškerá dokumentace k navrhované stavbě, je účelné vést ve věci společné řízení, neboť tím 

bude zajištěna věcná shoda i návaznost rozhodnutí. Krajský úřad Libereckého kraje dále přihlédl i 

k tomu, že Obec Horka u Staré Paky nemá k dispozici osoby s příslušnou odbornou způsobilostí,  

navíc starosta obce František Sedlák by byl nucen vystupovat jako oprávněná úřední osoba za 

správní orgán (speciální stavební úřad) a zároveň hájit zájmy obce jako účastníka stavebního řízení. 

Krajský úřad Libereckého kraje má za to, že jsou zde dány důvody k delegaci správního řízení na 

správní orgán uvedený ve výroku tohoto usnesení.  

Při rozhodování vzal Krajský úřad Libereckého kraje v úvahu také personální obsazení jednotlivých 

správních úřadů ve svém právním obvodu i jejich vzájemnou vzdálenost, aby to bylo pro účastníky 

řízení co nejméně zatěžující.    

Podle ustanovení § 131 odst. 7 správního řádu se změny příslušnosti podle odstavce 1 a odstavce 2 

písm. a) tohoto ustanovení oznamují veřejnou vyhláškou a účastníci se o nich vhodným způsobem 

vyrozumí. V ostatních případech lze změny příslušnosti oznámit veřejnou vyhláškou, považuje-li to 

správní orgán za účelné. V daném případě Krajský úřad Libereckého kraje zvolil vyrozumění 

účastníka řízení oznámením tohoto usnesení. 

S ohledem na shora uvedené skutečnosti Krajský úřad Libereckého kraje rozhodl tak, jak je 

uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení, tedy podle ustanovení § 131 odst. 2 písm. b) správního 
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řádu pověřil projednáním a rozhodnutím ve věci žádosti o vydání stavebního povolení, kterou podalo  

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec, dne 12.4.2016 na stavbu s názvem „Silnice I/16 Čistá 

u Horek“ v rozsahu stavebního objektu s názvem „SO 111 - Plochy pro pěší – Horka u Staré paky“, 

Městský úřad Jilemnice. 

                                                                       P o u č e n í  

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne doručení podat odvolání k Ministerstvu dopravy 

podáním  učiněným  u Krajského úřadu Libereckého  kraje, odboru  dopravy. Odvolání proti tomuto 

usnesení nemá podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.  

 

 

 

                                                                  otisk úředního razítka 

 

 

 

Ing. Jan Čáp              
vedoucí odboru dopravy 

 

 

 

 

Rozdělovník: 
 

Účastník řízení podle ustanovení § 109 písm. a) stavebního zákona s právy účastníka řízení podle 

ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:        

- Ředitelství  silnic  a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle,      

PSČ: 140 00, zastoupeného Ing. Josefem Jeníčkem ředitelem Ředitelství silnic a dálnic ČR, 

Správa Liberec, se sídlem Zeyerova 1310, Liberec, PSČ: 460 55, které dále zastupuje na základě 

plné moci  společnost IBR Consulting,  s.r.o., IČ: 25023446, se sídlem Sokolovská 352/215, Praha 

9, PSČ: 190 00 (datovou schránkou). 

- Obec Horka u Staré Paky, IČ: 00854671, se sídlem Horka u Staré Paky 41, Horka u Staré Paky,    

PSČ: 512 34 (datovou schránkou). 

Dotčené správní úřady: 

- Městský úřad Jilemnice, se sídlem Masarykovo náměstí 82, Jilemnice, PSČ: 514 01 (datovou 

schránkou). 

- Obecní úřad Horka u Staré Paky, se sídlem Horka u Staré Paky 41, Horka u Staré Paky, PSČ: 512 34 

(datovou schránkou). 

Dále k vyvěšení na úřední desce:   

- Městského úřadu Jilemnice, se sídlem Masarykovo náměstí 82, Jilemnice (datovou schránkou). 

- Obecního úřadu Horka u Staré Paky, se sídlem Horka u Staré Paky 41, Horka u Staré Paky, PSČ: 512 

34 (datovou schránkou). 
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Toto usnesení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým dnem 

po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.   

 

 

 

Vyvěšeno dne: ....................                                                                   Sejmuto dne: .................... 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí usnesení. 
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