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Městský úřad Litovel 
Odbor dopravy 
Nám. Př. Otakara 777/2, 784 01  Litovel 
 

 
 
 
     
     
          
 
 
      
      

 
 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O URČENÍ PRÁVNÍHO VZTAHU 
 
 Dne 24.2.2023 obdržel Městský úřad Litovel, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný silniční správní 
úřad ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje 
Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, (dále jen silniční správní úřad) podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 13/1997 Sb.) žádost o 
určení právního vztahu podle §142 SŘ – existence veřejně přístupné účelové komunikace, který podal Jaroslav 
Hlaváček, narozený 23.3.1964, bytem Bílá Lhota č. popisné 21, 78321 Chudobín v zastoupení JUDr. Lucií 
Mandleňákovou, Ph.D., advokátkou společnosti Advokáti Mazačová a kolektiv s.r.o., IČ 05125910 se sídlem 
Nádražní 381/9, 78985 Mohelnice (dále jen žadatelé), na určení charakteru komunikace na pozemku parc. KN č. 
232/3 v k.ú. Bílá Lhota, obec Bílá Lhota, podle ustanovení § 142 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen správní řád). 
 
 Silniční správní úřad oznamuje v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu žadatelům, ostatním 
účastníkům a dotčeným orgánům zahájení řízení o určení právního vztahu o existenci veřejně přístupné účelové 
komunikace na poz. parc. KN č. 232/3 (ostatní plocha/ostatní komunikace) v k.ú. Bílá Lhota, obec Bílá Lhota, podle 
ustanovení § 142 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád). 
 
Předmětem řízení o určení právního vztahu je určení charakteru účelové komunikace na poz. parc. KN č. 232/3 v 
k.ú. Bílá Lhota, obec Bílá Lhota, zda se jedná o veřejně přístupnou účelovou komunikaci či nikoli. V průběhu řízení 
se bude posuzovat zejména, zda jsou naplněny znaky pozemní komunikace (§ 2 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb.), 
znaky účelové komunikace (§ 7 zákona č. 13/1997 Sb.), zda vlastník pozemku projevil souhlas s veřejným užíváním 
komunikace (možno i konkludentně), a zda jde o nezbytnou komunikační potřebu. 
 
Silniční správní úřad tímto vyzývá vlastníky nemovitostí, kteří mají nutnou komunikační potřebu parc. KN č. 
232/3 v k.ú. Bílá Lhota, obec Bílá Lhota, aby nejpozději do 30 dnů doručili správnímu orgánu podklady o 
jejich napojení nemovitosti na pozemní komunikaci, popřípadě jiné podklady, které nejsou správnímu 
orgánu historicky známé. Zároveň sděluje, že od ústního jednání spojeného s místním šetřením upouští vzhledem 
k tomu, že místní poměry jsou mu dobře známé. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Č.j.: LIT   5540/2023 Litovel 
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Vyřizuje: Foretová Dita  
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    Oprávněná úřední osoba po vyřízení:Dita Foretová 
  Oprávněná úřední osoba pro podepisování:Ing. Pavel Filípek 
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Okruh účastníků řízení určil silniční správní úřad podle § 27 správního řádu, a to: 
 
Žadatel: 
Jaroslav Hlaváček, narozený 23.3.1964, bytem Bílá Lhota č.popisné 21, 78321 Chudobín v zastoupení JUDr.  
Lucií Mandleňákovou, Ph.D., advokátkou společnosti Advokáti Mazačová a kolektiv s.r.o., IČ 05125910 se    
sídlem Nádražní 381/9, 78985 Mohelnice  
 
Vlastníci pozemků přímo dotčených (komunikační potřeba): 
- st.parc.č.22, parc.č. 13/7, 13/6, 14/11, 14/9  v k.ú. Bílá Lhota, kterou vlastní Hlaváček Jaroslav a Hlaváčková    
  Taťána, č. p. 21, 78321 Bílá Lhota, 
- st.parc.č.21/2, parc.č. 273, 13/15, 14/1 v k.ú. Bílá Lhota, kterou vlastní Obec Bílá Lhota, č. p. 1, 78321 Bílá   
  Lhota, 
- parc.č. 30 v k.ú. Bílá Lhota, kterou vlastní Zbořilová Zdeňka, Kocourovec 16, 78356 Přáslavice, 
- parc.č. 29/2 v k.ú. Bílá Lhota, kterou vlastní Vašková Michaela, č. p. 6, 78321 Bílá Lhota. 
 
 
 
Poučení: 
 

Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky, připomínky, důkazy, návrhy k projednávané věci nejpozději do 30 dnů 
od doručení oznámení zahájení řízení. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popř. důkazům 
nebude přihlédnuto. Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout ve shora uvedené lhůtě na Odboru dopravy Městského 
úřadu Litovel, náměstí Přemysla Otakara 777/2, 78401 Litovel (2.patro, dveře č.218). 
 
Dále silniční správní úřad vymezuje lhůtu pro seznámení se všemi podklady pro rozhodnutí v souladu s § 36 odst. 3 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, do 31.3.2023, dle kterého mají účastníci řízení 
možnost před vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit se k jeho podkladům, aby následně bylo možno vydat 
rozhodnutí. 
Tímto je dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Vzhledem k možnému velkému počtu 
účastníků silniční správní úřad doporučuje, aby účastníci uplatnili své námitky, připomínky, důkazy, návrhy k 
projednávané věci v písemné formě. 
Nechá-li se některý z účastníků v řízení zastupovat, předloží jeho zástupce zdejšímu silničnímu správnímu úřadu 
písemnou plnou moc. 
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout u zdejšího silničního správního úřadu v úřední dny a hodiny (odbor opravy  
Městského úřadu Litovel, úřední dny: Po a St 7:00-11:30, ostatní dny po telefonické domluvě. 
 

                                                                                                                                                      
                  Ing. Pavel Filípek 

             vedoucí Odboru dopravy  
                                                                                                              Mě Ú Litovel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Litovel a Obecního úřadu Bílá 
Lhota a způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 25 odst. 2 správního řádu).  
 
Vyvěšeno na úřední desce dne …………………………………………………….  
 
Sejmuto z úřední desky dne ……………….………………………………………..  
 
Vyvěšeno na el. desce dne……………………………………………………………  
 
Sejmuto z el. desky dne …………………….………………………………………...  
 
Razítko a podpis subjektu,  
který potvrzuje vyvěšení  
sejmutí oznámení : 
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Rozdělovník: 

Žadatel: 
Jaroslav Hlaváček,Bílá Lhota č.popisné 21, 78321 Chudobín  
v zastoupení  
JUDr. Lucií Mandleňákovou, Ph.D., advokátkou společnosti Advokáti Mazačová a kolektiv s.r.o.,  
IČ 05125910 se sídlem Nádražní 381/9, 78985 Mohelnice  
 
Účastníci řízení: 
- Hlaváček Jaroslav, č. p. 21, 78321 Bílá Lhota, 
- Hlaváčková Taťána, č. p. 21, 78321 Bílá Lhota, 
- Obec Bílá Lhota, č. p. 1, 78321 Bílá Lhota,  
- Zbořilová Zdeňka, Kocourovec 16, 78356 Přáslavice, 
- Vašková Michaela, č. p. 6, 78321 Bílá Lhota. 
 
Ostatní: 
- spis 
 
 

 


