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Rozhodnutí 

Magistrát města Brna, Odbor dopravy, jako odvolací orgán příslušný dle ust. § 139 

odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v účinném znění, a čl. 9 odst. 3 písm. c/ 

vyhlášky města Brna č. 20/2001, ve znění pozdějších změn a doplňků, kterou se 

vydává Statut města Brna (dále jen „Statut města Brna“), rozhoduje o odvolání SMM 

CESTY, z. s. , sídlem Cejl 29/76, Brno, dále p. Ing. Tomáše Vychodila, Medlánky  

č. ev. 242, Brno, 621 00, a pí Zuzany Podnecké, Břežany I, 68, 280 02, proti rozhodnutí 

Úřadu městské části Brno-Medlánky, úseku dopravy, čj. MCMED/02145/2020/Syp ze 

dne 20. 7. 2020, kterým bylo subjektu SMM CESTY, z. s., sídlem Cejl 29/76, Brno, 

nařízeno odstranění pevné překážky z veřejně přístupné účelové komunikace na 

pozemku p. č. 1759/40, k. ú. Medlánky, dle § 29 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb.,  

o pozemních komunikacích, v účinném znění (dále jen „zákon o pozemních 

komunikacích“), takto: 

 

Dle ust. § 90 odst. 1 písm. b/ zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v účinném znění 

(dále jen „správní řád“), se rozhodnutí Úřadu městské části Brno-Medlánky čj. 

MCMED/02145/2020/Syp ze dne 20. 7. 2020 

 

z r u š u j e 

 
a věc se vrací správnímu orgánu I. stupně k novému projednání. 
 

Odůvodnění  

Napadeným rozhodnutím bylo nařízeno právnické osobě SMM CESTY, z. s., sídlem 

Cejl 29/76, Brno, odstranění pevné překážky z veřejně přístupné účelové komunikace 

na pozemku p. č. 1759/40, k. ú. Medlánky, dle § 29 odst. 3 zákona o pozemních 

komunikacích. 
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Proti rozhodnutí se v zákonné lhůtě odvolali někteří účastníci řízení: 

 

 SMM CESTY, z. s., sídlem Cejl 29/76, Brno, podal odvolání dne 4. 8. 2020 a 

doplnil je dne 14. 8. 2020 (dále též „odvolatel č. 1“) 

 

 Ing. Tomáš Vychodil, Medlánky č. ev. 621 00 Brno, podal odvolání dne 4. 8. 

2020 (dále též „odvolatel č. 2“) 

 

 Paní Zuzana Podnecká, Břežany I, 68, 280 02, (dále též „odvolatel č. 3“) své 

odvolání nedatovala a Úřadu městské části Brno-Medlánky bylo doručeno dne 

24. 8. 2020. Odvolací orgán toto odvolání považuje za opožděné, avšak 

vzhledem k tomu, že napadené rozhodnutí se vrací správnímu orgánu I. stupně 

k novému projednání v důsledku odvolání jiných účastníků řízení, bude mít pí 

Podnecká možnost uplatnit své námitky či vyjádření v rámci nového projednání. 

 

Odvolatel č. 1 ve svém obsáhlém odvolání především zpochybňuje naplnění všech 4 

znaků, které definují veřejně přístupnou účelovou komunikaci. Namítá, že znak 

patrnosti komunikace v terénu chybí, neboť komunikace není nikde evidována, není 

stálá, pozemky, na nichž se nachází, jsou evidovány jako orná půda či zahrada. 

Komunikace není vyznačena ani v evidenci Brněnských komunikací a. s. Rovněž znak 

veřejně přístupné účelové komunikace, kterým je užití cesty k jednomu z účelů 

vymezených v ust. § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, není splněn, neboť 

cesta neslouží obhospodařování zemědělských pozemků. Odvolatel č. 1 vyslovuje i 

pochybnost týkající se souhlasu majitelů pozemků, přes které cesta vede, s jejich 

užitím veřejností. Napadá i další znak veřejně přístupné účelové komunikace, kterým 

je nezbytná komunikační potřeba. Závěrem svého odvolání vytýká odvolatel č. 1 

napadenému rozhodnutí, že nedostatečným způsobem charakterizuje pevnou 

překážku, jejíž odstranění bylo odvolateli č. 1 uloženo. 

 

V doplnění svého odvolání přiložil odvolatel č. 1 vyjádření několika majitelů pozemků, 

po kterých předmětná komunikace vede, kdy tito majitelé pozemků vyjadřují nesouhlas 

se zřízením veřejně přístupné účelové komunikace na svých pozemcích. 

 

Odvolatel č. 2 se považuje za účastníka, jenž je nejvíce dotčen umístěním pevných 

překážek na pozemku p. č. 1759/40, k. ú. Medlánky, který představuje veřejně 

přístupnou účelovou komunikaci v dané lokalitě. Přesto se odvolává, a to proti 

nekonkrétnímu vymezení povinnosti odstranit pevnou překážku. Deklarace veřejně 

přístupné účelové komunikace byla dle jeho názoru provedena správně, avšak popis 
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pevných překážek, jakož i povinnost jejich odstranění jsou dle názoru odvolatele 

nekonkrétní, což zakládá nepřezkoumatelnost napadeného rozhodnutí. 

 

Dle § 89 odst. 2 správního řádu odvolací správní orgán přezkoumává soulad 

napadeného rozhodnutí a řízení, jež vydání rozhodnutí předcházelo, s právními 

předpisy. Správnost napadeného rozhodnutí přezkoumává jen v rozsahu námitek 

uvedených v odvolání, jinak jen tehdy, vyžaduje-li to veřejný zájem.  

 

Odvolací orgán po seznámení se se spisem i situací na místě samém posuzuje 

napadené rozhodnutí následovně.  

 

Nejprve stručná rekapitulace správního řízení u prvostupňového správního orgánu: 

 

Dne 16. 9. 2019 byla správnímu orgánu I. stupně doručena žádost jednoho z účastníků 

řízení p. doc. Ing. Petra Baxanta, PhD., majitele pozemku p. č. 1335/1 k. ú. Medlánky, 

o určení existence pozemní komunikace vedoucí k jeho pozemku v souvislosti 

s činností jednoho z majitelů pozemků, který ztěžuje, popř. zabraňuje příjezdu žadateli 

i ostatním majitelům nemovitostí v lokalitě navazující na místní a dále účelovou veřejně 

přístupnou komunikaci ulice Vycházková v Brně-Medlánkách. 

 

O měsíc později byla stejnému úřadu doručena stížnost pí Dagmar Kalendové, DiS., 

majitelky pozemku 1259/1 k. ú. Medlánky, která uvádí, že je jí činností majitele 

pozemku p. č. 1759/40 k. ú. Medlánky, znemožněn přístup k jejímu pozemku. 

 

Silniční správní úřad ÚMČ Brno-Medlánky oznámil dne 22. 1. 2020 zahájení řízení  

o odstranění pevné překážky z pozemku p. č. 1759/40, k. ú. Medlánky, resp. z veřejně 

přístupné účelové komunikace dle § 29 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, v účinném znění, dále jen „zákon o pozemních komunikacích“. 

Za účastníky řízení vzal jednak majitele pozemků, po nichž je předmětná cesta 

vedena, dále pak ty majitele nemovitostí, pro něž tato cesta představuje nezbytnou 

komunikační potřebu. 

 

Dne 24. 2. 2020 se konalo místní šetření, ze kterého byl pořízen zápis, z něhož plyne, 

že k zásahu do dřívějšího pokojného stavu v dané lokalitě skutečně činností majitele 

pozemku p. č. 1759/40 k. ú. Medlánky došlo. V protokolu je dále zaznamenána 

výměna názorů mezi účastníky řízení. 

 

Dne 6. 4. 2020 byla účastníkům řízení stanovena lhůta k vyjádření se k podkladům pro 

chystané rozhodnutí v předmětné věci. Této možnosti využil účastník řízení p. Ing. 
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Tomáš Vchodil, pozdější odvolatel č. 2. Uvedl, že přístup a příjezd k jeho pozemku je 

možný pouze právě přes pozemek p. č. 1759/40 k. ú. Medlánky, jehož majitel popírá 

existenci veřejně přístupné účelové komunikace vedoucí přes jmenovaný pozemek. 

K podkladům se vyjádřil i právní zástupce majitele pozemku p. č. 1759/40 k. ú. 

Medlánky (později odvolatel č. 1) p. Mgr. Marian Jeřábek, advokát, sídlem Jakubské 

nám. 4, Brno. Především zpochybnil existenci veřejně přístupné účelové komunikace, 

která by měla vést i přes pozemek jeho klienta, a uvádí, že pozemek je evidován 

v katastru nemovitostí jako orná půda. Do vlastnictví odvolatele č. 1 přešel v r. 2019. 

Uvádí, že i stavební úřad ÚMČ Brno-Medlánky se vyjádřil, že po předmětném pozemku 

žádná veřejně přístupná účelová komunikace nevede. Sousední majitelé pozemků 

mají buď přístup z jiné strany nebo si mohou zajistit přístup na základě 

soukromoprávních institutů. 

 

Dne 7. 5. 2020 vydal prvostupňový správní orgán předběžné opatření, jímž nařídil 

odstranit pevné překážky z pozemku p. č. 1759/40 k. ú. Medlánky a zajistit tak užívání 

cesty majitelům okolních pozemků. Toto předběžné opatření bylo později odvolacím 

orgánem částečně změněno, ve zbytku pak potvrzeno. 

 

Meritorní rozhodnuti, které je předmětem tohoto přezkumu, bylo vydáno dne 20. 7. 

2020 pod čj. MCMED/02145/2020/Syp. Správní orgán jím nařizuje povinnost 

odstranění pevné překážky z pozemku p. č. 1759/40 k. ú. Medlánky a jako předběžnou 

otázku (nejedná se však o předběžnou otázku dle § 57 správního řádu, o níž se 

rozhoduje samostatným rozhodnutím) rozebírá existenci či neexistenci veřejně 

přístupné účelové komunikace, jejíž deklarování je předpokladem toho, aby mohlo být 

vůbec rozhodováno o pevné překážce a jejím odstranění dle § 29 zákona o pozemních 

komunikacích. Svůj závěr opírá především o současnou katastrální mapu a 

ortofotomapu z roku 1976 a vypořádává se se všemi pojmovými znaky veřejně 

přístupné účelové komunikace. Odůvodnění svého rozhodnutí uzavírá s tím, že  

o veřejně přístupnou účelovou komunikaci se jedná a nařizuje odstranění pevných 

překážek vyskytujících se na jednom z pozemků (p. č. 1759/40 k. ú. Medlánky), po 

němž je předmětná komunikace vedena. 

 

Odvolací orgán zaujímá k napadenému rozhodnutí tento názor: 

 

Předně dává za pravdu odvolateli č. 2, že rozhodnutí se nedostatečně věnuje otázce 

samotné pevné překážky, a to jak v části výrokové, tak i části Odůvodnění. Pevná 

překážka není charakterizována a povinnost jejího odstranění není konkretizována ani 

v části Odůvodnění. Odvolací orgán konstatuje, že čím více se správní orgán zaměřil 
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na deklaraci veřejně přístupné účelové komunikace, tím méně se věnoval otázce 

pevné překážky. 

 

V novém řízení se však správní orgán I. stupně zaměří i na skutečnosti, které ve svých 

odvoláních uplatnili odvolatelé (za předpokladu, že stejné argumenty uplatní i ve svých 

vyjádřeních v rámci nového řízení) a to především tvrzení odvolatele č. 1, který namítá, 

že ne pro všechny majitele nemovitostí, které uvedl správní orgán I. stupně, 

představuje předmětná cesta nezbytnou komunikační potřebu, ale že řada z nich má 

alternativní možnost, jak se ke svým nemovitostem dostat. Jak odvolatel č. 1 tvrdí, 

někteří z majitelů pozemků v dané lokalitě mají možnost přístupu i z druhé strany 

svých pozemků po pozemních komunikacích v majetku města, jiní se mohou dostávat 

ke svým nemovitostem přes své vedlejší pozemky, které mají ve svém vlastnictví. 

Odvolací orgán si klade otázku, proč argumenty odvolatele č. 1 týkající se nezbytné 

komunikační potřeby nebyly uplatněny v jeho vyjádření ze dne 23. 4. 2020, když 

správní orgán ve svém oznámení o zahájení řízení ze dne 23. 1 2020 taxativním 

výčtem uvedl, kterým majitelům pozemků slouží předmětná účelová komunikace jako 

spojnice k jejich nemovitostem.  

 

K argumentu odvolatele č. 1, že jeho pozemek p. č. 1759/40 k. ú. Medlánky, je zanesen 

v katastru nemovitostí jako orná půda, sděluje odvolací orgán, že tato skutečnost nic 

nemění na tom, že pozemek byl užíván jako komunikační spojnice (cesta) a že nelze 

existenci pozemní komunikace odvozovat od druhu pozemku, který komunikaci tvoří, 

zapsaného v katastru nemovitostí. Tento je rejstříkem pozemků, nikoliv evidencí 

pozemních komunikací. 

 

K námitce odvolatele č. 1, že předmětná veřejně přístupná účelová komunikace není 

vedena v pasportu obce, odvolací orgán uvádí, že pasport obce obsahuje místní 

komunikace, které jsou v něm evidovány na základě zákona o pozemních 

komunikacích, avšak evidence účelových komunikací pasportu zde obsažena není a 

ze zákona tato povinnost neplyne. Pokud je v pasportu o jakékoliv účelové komunikaci 

zmínka, pak pouze orientačně. K dotazu odvolatele č. 1, proč není předmětná 

komunikace předmětem evidence dle zákona o ochraně přírody a krajiny, odvolací 

orgán sděluje, že tuto otázku třeba směřovat orgánům ochrany přírody a krajiny, neboť 

její řešení není v kompetenci silničních správních úřadů. 

 

Rovněž tak nelze přihlížet k argumentu odvolatele č. 1, že na některých pozemcích, 

k nimž se jejich majitelé dostávají přes pozemek p. č. 1759/40 k. ú. Medlánky, se 

nenacházejí stavby, a tudíž takové pozemky nevyžadují dopravní napojení. Nutno 

zdůraznit, že i pozemek bez stavby je nemovitostí s potřebou komunikačního spojení. 
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Toto vyplývá s ust. § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, dle něhož jedním 

ze znaků veřejně přístupné účelové komunikace je to, že spojuje nemovitosti 

s ostatními pozemnímu komunikacemi, v daném případě tedy např. zahradu 

s účelovou a dále místní komunikací Vycházková. 

 

K dalšímu znaku veřejně přístupné účelové komunikace, a to souhlasu vlastníka 

takové cesty s tím, že ji bude užívat veřejnost, odvolací orgán uvádí, že jakkoliv 

odvolatel č. 1 udělení takového souhlasu zpochybňuje, prvostupňový orgán správně 

uvedl, že nepochybně zde existoval souhlas předchozího vlastníka pozemku p. č. 

1759/40 k. ú. Medlánky, jenž je pro nynějšího majitele závazný. Neznamená to však 

existenci veřejně přístupné účelové komunikace „navždy“ do budoucna, ale za 

podmínek obsažených v § 7 lze případně veřejný přístup na základě rozhodnutí 

silničního správního úřadu omezit či upravit. V této souvislosti třeba konstatovat, že 

ani nynější nesouhlasy některých vlastníků pozemků (uvedené v doplnění odvolatele 

č. 1) s tím, aby tyto pozemky byly užívány veřejností, nejsou v tuto chvíli relevantní, 

neboť v rámci deklarace veřejně přístupné účelové komunikace se posuzuje, jak jsou 

dané pozemky užívány v posledních letech a pokud vlastníci pozemků neprojevili 

nesouhlas v době, kdy užívání jejich pozemků započalo, těžko zvrátí současný stav, 

kdy se konstatuje, že pozemky jako veřejně přístupná účelová komunikace slouží. 

 

Nicméně všechny znaky veřejně přístupné účelové komunikace budou v novém řízení 

posouzeny opakovaně a správní orgán I. stupně se zejména zaměří na existenci či 

neexistenci nezbytné komunikační potřeby ze strany účastníků řízení. Odvolací orgán 

připomíná, že pojmové znaky veřejně přístupné účelové komunikace jsou obsaženy 

v ust. § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, kdy existence veřejně přístupné 

účelové komunikace je shledána, je-li naplněn jeden ze znaků zde uvedených: 

 

Účelová komunikace je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých 

nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto 

nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování 

zemědělských a lesních pozemků. 

 

Znaky veřejně přístupné účelové komunikace vyjádřené v zákoně však nejsou 

vyčerpávající, protože judikatura posledních let (rozsudky soudů, zejména vyšších 

stupňů) definuje další pojmové znaky, a to patrnost (zřejmost) komunikace 

v terénu, souhlas vlastníka komunikace s jejím užitím ze strany veřejnosti, 

nezbytná komunikační potřeba a rovněž obecný zájem na užívání takové 

komunikace. Zmíněné znaky plynoucí z judikatury musí být na rozdíl od těch, které 

jsou zakotveny v zákoně, naplněny všechny a zároveň (kumulativně). 
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Závěrem odvolací orgán upozorňuje na procesní chybu spočívající v tom, že správní 

orgán I. stupně nepřizval do řízení obec jako účastníka řízení ze zákona o pozemních 

komunikacích, kde § 44b stanoví, že obec je účastníkem v řízeních ve věcech veřejně 

přístupných účelových komunikací nacházejících se na jejím území i v případě, že není 

jejich vlastníkem. Tato vada bude v rámci nového řízení odstraněna. 

 

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí se nelze dle ust. § 91 odst. 1 správního řádu dále odvolat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Ing. Martin Račanský 

                                                                                   vedoucí odboru 

 

POČET LISTŮ: 7 

 

OBDRŽÍ:  

 

 odvolatelé: 
 
1/ SMM CESTY, z. s., sídlem Cejl 29/76, Brno, prostřednictvím svého právního 
zástupce Mgr. Mariana Jeřábka, advokáta, sídlem Jakubské nám. 4, Brno – 
datovou zprávou 
 
2/ Ing. Tomáš Vychodil, Medlánky 242, 621 00 Brno, prostřednictvím svého 
právního zástupce Mgr. Lukáše Míši, advokáta, sídlem Dominikánské nám. 2, 
Brno – datovou zprávou 
 

 ostatní účastníci řízení prostřednictvím úřední desky (správní orgán I. stupně 
se tímto žádá o vyvěšení rozhodnutí na jeho úřední desce) 

 

 Městská část Brno Medlánky jako účastník řízení dle § 44b zákona o pozemních 
komunikacích 
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