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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Úřad městské části města Brna Brno-sever, odbor stavební, oddělení dopravy, inženýrských sítí a vodního
hospodářství jako věcně příslušný silniční správní úřad dle ustanovení § 40, odst. 5, písm. b) zákona č.13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích), v
rámci přenesené působnosti dle čl. 30 odst. 2 Statutu města Brna rozhodl ve správním řízení o žádosti
společnosti FISTRO, s.r.o., IČO 27699374, Okružní č.p. 433/1, Lesná, 638 00 Brno 38, zastoupené na základě
plné moci JUDr. Ivou Repa Kremplovou, advokátkou, IČO 66220009, Okružní č.p. 433/1, Lesná, 638 00 Brno
38 (dále jen žadatel), podané dne 24.05.2022, ve věci vydání deklaratorního rozhodnutí dle ust. § 142 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), t a k t o :
na pozemkových parcelách č. 1346/2 a 1346/7, obě v k.ú. Lesná se nachází veřejně přístupná účelová
komunikace.
Účastníci řízení:
Okruh účastníků řízení byl vymezen s ohledem na ust. § 27 odst. 1 správního řádu:
- FISTRO, s.r.o., IČO 27699374, Okružní č.p. 433/1, Lesná, 638 00 Brno 38
a ust. § 27 odst. 2 správního řádu,
- Vema real, a.s., IČO 29294762, Okružní č.p. 871/3a, Lesná, 638 00 Brno 38
- Statutární město Brno, IČO 44992785, Dominikánské náměstí č.p. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno 2,
který stanoví, že účastníkem je žadatel a další dotčené osoby, které mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve
svých právech a povinnostech.

Odůvodnění
Žadatel podal dne 24.5.2022 výše uvedenému správnímu orgánu žádost o vydání deklaratorního rozhodnutí, zda
se na pozemcích 1346/2 a 1346/7 vše v k.ú. Lesná v jejich vlastnictví nenachází veřejně přístupná účelová
komunikace ve smyslu ust. § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích.
Na uvedených pozemcích se nachází zpevněná asfaltová cesta ohraničená betonovými obrubníky. I když se
nepodařilo zjistit kdy tato cesta byla zřízena, bylo vyvozeno, že komunikace vznikla s největší
pravděpodobností společně s výstavbu sídliště Lesná, někdy koncem 60. nebo začátkem 70. let 20. století a
pravděpodobně ji zřídilo město Brno pro zajištění přístupu do areálu Technické a zahradní správy města Brna a
do budovy telefonní ústředny nacházející se na pozemku p.č. 1347/10 k.ú. Lesná. Cesta je patrná již na portálu
GIS Brno, na ortofotu z roku 1976.
Komunikace je dlouhá 93 m, široká 6 m; za vjezdem do společnosti PET goup a.s. směrem k ulici Studená a
Marie Majerové je rozdělena na chodníkovou část šířky 2 m a vozovkovou část šířky 4m. Na chodníkovou část
navazuje spojovací chodník (pozemek 1347/3, k.ú. Lesná) vedoucí na ul. Okružní k autobusové zastávce.
Účelová komunikace je jedinou přístupovou cestou k pozemkům p.č. 1344/1; 1345; 1347/3; 1347/22; 1347/21 a
1347/3 k.ú. Lesná ve vlastnictví statutárního města Brna a k pozemkům 1347/4; 1347/40; 1347/63; 1346/6;
1347/64 společnosti Vema, a.s. se sídlem Okružní 871/3a, Brno, pozemky p.č. 1346/2; 1347/9; 1347/10; 1347/8;
1347/7 a 1347/6, k.ú. Lesná jsou ve vlastnictví žadatele.

Č.j. MCBSev/039742/22

str. 2

Silniční správní úřad předmětnou žádost vyhodnotil a dospěl k závěru, že na pozemcích p.č. 1346/2 a 1346/7,
k.ú. Lesná se nachází veřejně přístupná účelová komunikace, jelikož splňuje všechny znaky charakterizující
veřejně přístupnou účelovou komunikaci, jež vyplývají ze zákona o pozemních komunikacích, to znamená:
1. znatelnost komunikace v terénu
2. spojnici jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto
nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi
3. souhlas vlastníka pozemku, na němž se nachází účelová komunikace
4. nutná komunikační potřeba.
1. Jedná se o pozemní komunikaci v souladu s ust. § 2 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích; jde o
dopravní cestu určenou k užití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro
zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti. V případě, že jsou-li splněny toto znaky, jedná se o pozemní
komunikaci (ty se dělí na dálnice, silnice, místní komunikace a účelové komunikace). Cesta je patrná v terénu,
splňuje podmínku stálosti dopravní cesty v terénu, je obecně užívána, tzn. je užívána širší veřejností k účelům,
pro které je určena v souladu s ust. § 19 zákona o pozemních komunikacích, tzv. režim „obecného užívání“, což
znamená, že každý smí užívat pozemní komunikace bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou
určeny.
2. Splňuje znaky uvedené v ust. § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, tzn. je pozemní komunikací,
která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto
nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi. V případě, že taková komunikace není zařazena do pasportu
místních komunikací, jedná se o veřejně přístupnou účelovou komunikaci. Veřejné účelové komunikace je
možno užívat k účelu, ke kterému jsou určeny; musí být na ně zajištěn veřejný přístup a její vlastník musí toto
užívání strpět.
Z dostupných podkladů a materiálů, které má správní orgán k dispozici, je posuzovaná komunikace jedinou
spojnicí umožňující příjezd k nemovitostem nacházejícím se na pozemcích p.č. 1344/1; 1345; 1347/3; 1347/22;
1347/21 a 1347/3 k.ú. Lesná ve vlastnictví statutárního města Brna a k pozemkům 1347/4; 1347/40; 1347/63;
1346/6; 1347/64, k.ú. Lesná ve vlastnictví společnosti Vema, a.s. se sídlem Okružní 871/3a, Brno, pozemky p.č.
1346/2; 1347/9; 1347/10; 1347/8; 1347/7 a 1347/6, k.ú. Lesná jsou ve vlastnictví žadatele.
3. Souhlas vlastníka pozemku, na němž se nachází účelová komunikace; při posuzování tohoto znaku vycházel
správní orgán především z ustálené judikatury ČR ve věcech účelových komunikací. Při posuzování souhlasu
vlastníka pozemku se vznikem této komunikace postupoval ve smyslu rozsudku NSS č.j. 2 As 44/2011-99 ze
dne 16.5.2011 z něhož vyplývá, že bude-li komunikace splňovat znaky uvedené v zákoně, půjde vždy bez dalšího
o účelovou komunikaci za předpokladu, že vlastník účelové komunikace (či jeho právní předchůdce) souhlasil,
aby pozemek sloužil jako komunikace. Podle judikatury Nejvyššího soudu (viz rozsudek ze dne 7.10.2033 sp.
zn. 22 Cdo 2191/2002) se jedná ze zákona o účelovou komunikaci, pokud vlastník pozemku v minulosti, kdy
pozemek začal sloužit jako účelová komunikace, s tímto nevyslovil nesouhlas. Ve stejném rozsudku se dále
uvádí, že souhlas předchozího vlastníka pozemku se zřízením účelové komunikace v zásadě přechází na
vlastníka pozdějšího, jeho souhlasu tedy není třeba (viz rozsudek NSS ze dne 21.2.2006, č.j. 22 Cdo
1173/2005). V obecné rovině se k tomuto závěru, který „jistě platí tam, kde dochází k převodu vlastnického
práva mezi soukromými subjekty a kde nový vlastník pozemek přejímá do vlastnictví s vědomím, že vlastnické
právo je již takto omezeno“, přiklonil i ÚS v nálezu ze dne 9.1.2008, sp. Zn. II. ÚS 268/06, č. 2/2008 Sb. ÚS.
Také rozsudek NSS ze dne 22.12.2009 sp.zn. 1 As 76/2009-60 uvádí, že „Pokud je účelová komunikace zřízena,
je její právní status závazný i pro budoucí majitele pozemku - účelové komunikace, tito nejsou oprávněni
komunikaci ze své vůle uzavřít. Veřejnou cestou se tedy pozemek stává jeho věnováním obecnému užívání, ať již
vlastníkem výslovně projeveným souhlasem nebo konkludentním strpěním. Rovněž komunikace, u níž sice již
nelze zjistit, zda byla některým z předchozích vlastníků obecnému užívání věnována, jež však byla jako veřejná
cesta užívána od nepaměti z naléhavé komunikační potřeby, je veřejně přístupnou účelovou komunikací.“
(srov.rozsudek NSS ze dne 30.9.2009, č.j. 5 As 27/2009-66).
V podobném duchu hovoří i veřejný ochránce práv,“…pro současné další vlastníky je zavazující taktéž souhlas
(byť mlčky daný) předchozích vlastníků. Více desetiletí nerušeného užívání přitom obvykle považuji za
konkludentní souhlas“.
Od vzniku komunikace do roku 1993 bylo vlastníkem předmětné komunikace s největší pravděpodobní město
Brno, na základě Velké privatizace (vklad majetku Zakladatelskou listinou ze dne 16.12.1993, (PolVZ 19/94)
získala tuto nemovitost akciová společnost ČESKÝ TELECOM, a.s., se sídlem Olšanská č. 55/5, Praha 3, která
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ji prodala společnosti Vema, a.s. se sídlem Okružní 871/3a, Brno. Prodej proběhl v roce 2003 (kupní smlouva č.
333156). V roce 2014 získala tuto nemovitost na základě kupní smlouvy ze dne 11.8.2014, (právní účinky
zápisu k okamžiku 1.9.2014) společnost FISTRO, s.r.o.
4. Nutná komunikační potřeba - po ukončení činnosti Technické a zahradní správy města Brna jsou pozemky
1344/1 a 1345 k.ú. Lesná ve vlastnictví statutárního města Brna pronajaty společnosti PET group, a.s., a
pozemky 1347/22 a 1347/21 k.ú. Lesná společnosti Tůma servis s.r.o. Obě společnosti nemají jiný přístup do
objektů než po této účelové komunikaci. Obě společnosti udržují městskou zeleň, zabývají se vývozem
odpadkových košů, uklízí psí exkrementy, černé skládky. Pro svou činnost disponují různými vozidly, které
nemají jiný přístup do areálu.
Dále se zde na pozemku p.č. 1347/10, k.ú. Lesná v budově bývalé telefonní ústředny nachází Dětské centrum
„Duhový ráj“, které se specializuje na provoz dětského a mateřského centra včetně hlídání dětí a zřizování
různých kroužků pro děti. Dále se zde nachází jazyková škola, cvičení pro těhotné a po porodu, rukodělné
kroužky, také se zde nachází dětská kavárna. Uvedená budova je ve vlastnictví žadatele, ale z různorodých
aktivit a velkého počtu návštěvníků je nemožné, aby vlastník zajistil pro všechny oprávnění ke vstupu nebo
vjezdu na pozemek.
Na základě uvedených skutečností dospěl správní orgán k jednoznačnému závěru, že posuzovaná komunikace je
jedinou komunikační spojnicí umožňující příjezd ke všem nemovitostem nacházejícím se podél předmětné
účelové komunikace.
K uvedeným pozemkům neexistuje žádný jiný přístup ani příjezd, žádná jiná komunikační alternativa,
s ohledem na uvedené se v žádném případě nejedná o zkratku, či cestu z pohodlí. Dle rozsudku NSS ze dne
24.8.2017 sp.zn. 1 As 213/2017-38 se mimo jiné uvádí: „podmínkou pro vznik veřejně přístupné účelové
komunikace je též existence nutné a ničím nenahraditelné komunikační potřeby…existují-li jiné způsoby, jak
dosáhnout sledovaného cíle (zajištění komunikačního spojení nemovitostí), aniž by došlo k omezení vlastnického
práva, je třeba dát před omezením vlastnického práva přednost těmto jiným způsobům“. Jelikož z výsledků
místního šetření a z posouzení všech dostupných podkladů vyplynulo najisto, že k těmto nemovitostem nevede
jiný alternativní přístup či příjezd mimo posuzovanou komunikaci.
Skutečnosti uvedené žadatelem v žádosti správní orgán vyhodnotil takto:
Nejpodstatnější námitka uvedená v žádosti o určení právního vztahu – zda předmětná komunikace je veřejnou či
neveřejnou účelovou komunikací je zřízení věcného břemene chůze a jízdy pro oprávněné pozemky nacházející
se na p.č. 1346/6, 1347/4, 1347/40, 1347/63 a 1347/64, k.ú. Lesná na základě Kupní smlouvy a smlouvy o
zřízení věcného břemene ze dne 12.6.2003, právní účinky vkladu práva ke dni 30.7.2003 uzavřené mezi
žadatelem a právním předchůdcem, společností Vema. Tuto situaci správní orgán vyhodnotil jako zajištění
právní jistoty mezi dvěma vlastníky pozemků, jelikož tuto komunikaci využívá více subjektů na základě
obecného užívání.
K uváděné dopravní značce zakazující vjezd všem vozidlům s dodatkovou tabulkou „mimo dopravní obsluhy“
správní orgán zjistil, že uvedená dopravní značka omezující přístup na předmětnou komunikaci je umístěna
v rozporu s ust. § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích. Žadatel nepředložil žádné povolení umožňující
umístění této značky i přes výzvu k odstranění nedostatků podání vedenou pod č.j. MCBSev/022793/22 ze dne
6.6.2022. Správní orgán ve své evidenci neeviduje žádné rozhodnutí o omezení veřejného přístupu na tuto
komunikaci. Vzneseným dotazem na odbor dopravy, Referát místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích, Kounicova 67, Brno taktéž nebylo zjištěno žádné povolení či vydaný souhlas se stanovením
tohoto dopravního značení, tudíž se jedná o neoprávněnou instalaci dopravní značky, o instalaci v rozporu
s platnou legislativou České republiky.
K tvrzení žadatele týkající se pozemku p.č. 1347/40, k.ú. Lesná, na kterém je umístěno parkoviště společnosti
Vema real a.s. sdělujeme, že toto není předmětem správního řízení, nicméně potvrzujeme, že na uvedeném
pozemku se nachází parkoviště, které je napojené na předmětnou účelovou komunikaci.
K dalšímu tvrzení, že společnost FISTRO, s.r.o. jako vlastník předmětných pozemků zajišťuje na své náklady
veškeré opravy a údržbu účelové komunikace a že tato komunikace není uvedena v pasportu komunikací
vedeném společností Brněnské komunikace a.s. sdělujeme, že účelové komunikace jsou vždy ve vlastnictví
fyzické nebo právnické osoby. Tyto osoby dle veřejného obhájce práv nejsou povinny udržovat účelovou
komunikaci sjízdnou. Vlastník účelové komunikace může odpovídat nanejvýš za to, když zanedbá svou
obecnou povinnost předcházet škodám vyplývajícím z občanského zákoníku. Zákon o pozemních komunikacích
řeší odpovědnost za škody, včetně škod způsobených závadami ve sjízdnosti a schůdnosti pouze u vlastníků
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dálnic, silnic a místních komunikací. K vedení pasportu komunikací společností Brněnské komunikace a.s.
sdělujeme, že předmětná komunikace je zahrnuta v pasportu účelových komunikací, je znázorněna žlutou linií,
kterou se znázorňují účelové komunikace a je vymezena uzlovými body 4349 – 4350.
Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s ust. § 27 správního řádu takto:
dle ust. § 27 odst. 1 – žadatel, tj. společnost FISTRO, s.r.o., IČO 27699374, Okružní č.p. 433/1, Lesná, 638 00
Brno 38;
dle ust. § 27 odst. 2 – vlastník pozemků: p.č. 1344/1; 1345; 1347/3; 1347/22; 1347/21 a 1347/3 k.ú. Lesná, tj.
Statutární město Brno, IČO 44992785, Dominikánské náměstí č.p. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno 2
- vlastník pozemků 1347/4; 1347/40; 1347/63; 1346/6; 1347/64, k.ú. Lesná, tj. společnost Vema real, a.s., IČO
29294762, Okružní č.p. 871/3a, Lesná, 638 00 Brno 38.
Dne 29.8.2022 bylo oznámeno zahájení řízení se seznámením s podklady rozhodnutí s tím, že se účastníci řízení
mohou ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Této možnosti využila společnost
Vema real a.s., ale do projednávané věci nevnesla žádné nové skutečnosti, pouze opakuje již skutečnosti
uvedené žadatelem.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti správní orgán po vyhodnocení všech uvedených znaků rozhodl tak, jak
je uvedeno ve výroku rozhodnutí, tzn. že na pozemcích p.č. 1346/2 a 1346/7, k.ú. Lesná se nachází veřejně
přístupná účelová komunikace.
Závěrem uvádíme, že správní orgán v průběhu řízení řádně zjistil skutkový stav věci ve smyslu ustanovení § 3
správního řádu a prokázal, že posuzovaná komunikace je veřejně přístupnou účelovou komunikací.

Mgr. Eva Ševečková
vedoucí odboru

Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 25a písm. a) byl
zaplacen dne 26.7.2022 pod VS 14101094.

Obdrží:
účastníci (dodejky)
JUDr. Iva Repa Kremplová, advokátka, IDDS: m6yg5ez
sídlo: Okružní č.p. 433/1, Lesná, 638 00 Brno 38
Statutární město Brno, IDDS: a7kbrrn, Dominikánské náměstí č.p. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno 2
Vema real, a.s., IDDS: pjq6d92, Okružní č.p. 871/3a, Lesná, 638 00 Brno 38
ostatní
Brněnské komunikace a.s., IDDS: tk7c8xt
sídlo: Renneská třída č.p. 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno 39
Magistrát města Brna, Odbor dopravy, IDDS: a7kbrrn
sídlo: Kounicova č.p. 949/67, Brno-střed, Veveří, 601 67 Brno 2
Statutární město Brno, Městská část Brno-sever, zastoupené starostou MČ Brno-sever Mgr. Martinem
Malečkem, Bratislavská č.p. 251/70, 601 47 Brno-sever, Zábrdovice
Co: spis

