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Veřejná vyhláška 

o zařazení pozemních komunikací v k. ú. Střelná na Moravě do kategorie místních 

komunikací 

 

Obecní úřad Střelná 

 

Obecní úřad Střelná, Střelná 38, 756 12 Horní Lideč, jako příslušný silniční správní úřad 

podle § 40, odst. 5 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon), na základě předloženého Pasportu místních komunikací 

obce Střelná ve správním území obce Střelná, zpracovaného společností   Bikeparkitect s. r.o., 

Valašská Polanka 300, 756 11 Valašská Polanka (dále jen pasport), schváleného vlastníkem 

příslušných místních komunikací dne 3. 3. 2016, usnesením  č. 6-16/2016 zastupitelstva obce 

Střelná v souladu s ustanovením § 2, 3 a 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon, 

v platném znění (dále jen vyhláška) v souladu s ustanovením § 67, 68 a 69 zákona č. 

500/2004 Sb. v platném znění (dále jen správní řád) a na základě zmocnění v § 3, odst. 1 

zákona, vydává toto 

 

R O Z H O D N U T Í 

 

o zařazení pozemních komunikací v k. ú. Střelná na Moravě do kategorie místních 

komunikací 

 

Pozemní komunikace uvedené v pasportu obce Střelná, který je přílohou tohoto rozhodnutí se 

zařazují do kategorie místních komunikací pod evidenčními čísly: 

 

c01 – c49 do kategorie místních komunikací III. třídy dle § 6, odst. 3, písm. c) zákona 

 

a to protože tyto komunikace slouží převážně místní dopravě na území obce i jejích částech a 

jejich určení, dopravní význam a technické vybavení splňují podmínky pro zařazení do této 

kategorie pozemíních komunikací. 

 

O D U V O  D N Ě N Í 

 

Tímto rozhodnutím dochází k souladu fyzického stavu se stavem právním a k odstranění 

pochybností, zda v uvedených katastrálních územích jde o místní nebo účelovou komunikaci. 
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Protože v průběhu řízení neshledal správní orgán důvody bránící zařazení pozemních 

komunikací uvedených v příloze do kategorie místních komunikací, rohodlo způsobem 

uvedeným ve výroku. 

 

P O U Č E N Í   O   O D V O L Á N Í 

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání ve smyslu § 81 a 82 

správního řádu ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního 

hospodářství, tř. Tomáše Bati 21, Zlín, prostřednictvím Obecního úřadu Střelná. 

 

 

 

1x příloha –grafické znázornění všech místních komunikací 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Petr Kráčmar 

                                                                                                   starosta obce 

 

Vyvěšeno:  9. 3. 2016  
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