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USNESENÍ
Krajský úřad Královéhradeckého kraje (KÚ KHK), jako příslušný nadřízený správní orgán
podle ust. § 178 odst. 2) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále i jen „správní řád“) rozhodl podle ust. § 80 odst. 4) písm. c) správního řádu takto:
1/ Obecní úřad Heřmanice, byl ve věci správního řízení vedeného podle ust. § 142 odst. 1)
správního řádu pod sp. zn. DP52/2011, které se týká řízení o povaze cesty na pozemku p.č.
512 a 518 v k.ú. Brod nad Labem, obci Heřmanice, zahájeného na základě žádosti pana Josefa
Vávry, nar. 17. 05. 1946, Heřmanice 46, PSČ 552 12 a paní Marie Vávrové, nar. 05. 09. 1948,
Heřmanice 46, PSČ 552 12 ze dne 28. 06. 2011 nečinný a dopustil se nedůvodných průtahů
v řízení.
2/ Věc – správní řízení shora uvedené – se obecnímu úřadu Heřmanice jako příslušnému
správnímu orgánu, o d n í m á
a
3/ P o v ě ř u j e k projednání a rozhodnutí věci - ve výroku 1/ uvedené – správní orgán
– Městský úřad Dvůr Králové nad Labem.
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Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

Účastníci řízení

Žadatel
1/ Josef Vávra, nar. 17. 05. 1946, Heřmanice 46, PSČ 552 12
2/ Marie Vávrová, nar. 05. 09. 1948, Heřmanice 46, PSČ 552 12
Další účastníci řízení
1/ obec Heřmanice, IČ 00272647, Heřmanice 13, PSČ 552 12
2/ Jiří Brdička, Brod 11, PSČ 552 12
3/ Sylva Brdičková, Brod 11, PSČ 552 12
4/ Božena Dědková, Roháčova 2968, Dvůr Králové nad Labem, PSČ 544 01
5/ Zdeňka Kamínská, Měník 106, PSČ 503 64
6/ Miroslava Sehnoutková, Palackého 160, Jaroměř, PSČ 551 011
7/ Martin Slavík, Šestajovice 42, Jaroměř, PSČ 551 01

Odůvodnění
Dne 19. 11. 2012 se na KÚ KHK obrátil pan Mgr. Zbyněk Čermák, advokát, jako zmocněnec
žadatelů. Uvedl, že žádá o učinění opatření proti nečinnosti, neboť byly překročeny lhůty pro
vydání rozhodnutí. Dále uvedl, že podle § 148 odst. 3 správního řádu žádá z důvodů
uvedených v § 148 odst. 1) písm. b) správního řádu o vydání mezitímního rozhodnutí
k ochraně pokojného stavu, kdy uvedené by mělo spočívat v zákazu jízdy motorových vozidel
po shora uvedených pozemcích. Dne 27. 11. 2012 v reakci na uvedené KÚ KHK učinil dotaz
na procesní stav věci vůči podřízenému správnímu orgánu. Na věc nebylo reagováno, proto
byla dne 20. 12. 2012 odeslána urgence. Ani na tento požadavek nebylo reagováno, proto byl
v polovině ledna 2013 učiněn telefonický dotaz na starostu obce Heřmanice, kdy tento
přislíbil předložení spisu KÚ KHK. Spis byl doručen nadřízenému orgánu dne 21. 01. 2013.
Z obsahu spisu je evidentní, že v dané věci byly významně překročeny lhůty pro vydání
rozhodnutí, podřízený správní orgán tak byl nečinným ve smyslu § 80 správního řádu.
S ohledem na možnosti řešení situace, dospěl KÚ KHK k závěru, že je nutné přistoupit
k aplikaci institutu delegace věci na jiný správní orgán (z důvodu instančního posunu pak
nebylo přistoupeno k institutu atrakce – jako případný odvolací orgán by vystupovalo
Ministerstvo dopravy, účastníci řízení by byli zatěžováni i tím, že správní orgán sídlí relativně
daleko od předmětného místa; rovněž bylo bezpředmětné prodlužovat lhůtu pro vydání
rozhodnutí, neboť uvedenou agendu evidentně není Obecní úřad Heřmanice schopen odborně
zvládnout).
Při určení správní orgánu, kterému bude věc delegována, vycházel Krajský úřad
Královéhradeckého kraje zejména ze skutečnosti, že Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
(jakožto orgán tzv. obce III. typu), disponuje úředníky, kteří mají zkušenost s vedením
správního řízení, vztahují se na ně poněkud jiné právní předpisy než na starostu nebo
místostarostu obce (byť vykonávajícího agendu silničního správního úřadu) a proto lze i
očekávat efektivní vyřízení této věci v souladu se zásadami činnosti správních orgánů.
Pokud jde o ust. § 148 odst. 3 správního řádu, pak je třeba upozornit, že tento zní: „Účastník
se může domáhat vydání mezitímního rozhodnutí nebo rozhodnutí v části věci v rámci ochrany
před nečinností správního orgánu (§ 80). Nadřízený správní orgán může přikázat, aby správní
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orgán vydal mezitímní rozhodnutí nebo rozhodnutí v části věci, popřípadě je sám vydat, a to i
současně s jiným opatřením proti nečinnosti.“ Zákonodárce zakotvil onu možnost rozhodnout
takto o části věci z důvodu, aby i přes případnou nečinnost, pakliže to umožňuje povaha věci a
stav provedeného dokazování, bylo rozhodnuto včas alespoň o „části věci“. Již z tohoto je
evidentní, že v dané věci není možné onen institut aplikovat, neboť 1) zde není žádná „část
věci“ resp. tou může být maximálně posouzení povahy jednoho pozemků 2) provedené
dokazování neumožňuje, aby bylo o takovéto „části věci“ rozhodnuto. Navíc výrok
rozhodnutí, který by zněl tak, že se „…zakazuje jízda motorovými vozidly po cestě vedoucí na
pozemku…“ by nebylo možné považovat za takový, kterým bylo rozhodnuto o „části věci“,
neboť předmětem řízení není otázka povolení nebo zákazu jízdy motorových vozidel po
pozemcích, ale toliko posouzení jejich povahy – toho, zda se na těchto nachází pozemní
komunikace či nikoli.

Z výše uvedených důvodů r o z h o d l Krajský úřad Královéhradeckého kraje, jako
nadřízený správní orgán, tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení
Proti tomuto usnesení lze podat odvolání, a to do 15 dnů po jeho oznámení k Ministerstvu
dopravy, které o odvolání rozhodne, a to prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje, u nějž se odvolání podává.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení
usnesení, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené
usnesení připraveno k vyzvednutí.
Odvolání proti tomuto usnesení nemá dle ust. § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.

Otisk úředního razítka
Mgr. Bc. David Mazánek
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
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Rozdělovník:
1/ Mgr. Zbyněk Čermák, advokát - DS
2/ Obecní úřad Heřamnice – úřední deska
3/ Krajský úřad Královéhradeckého Kraje – úřední deska

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce (i způsobem
umožňujícím dálkový přístup) Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a Obecního
úřadu Heřmanice a po této lhůtě vrácena zpět odboru dopravy a silničního hospodářství
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

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

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

Podpis.……………………..
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