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O P R A V N É  R O Z H O D N U T Í   

 
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí  obdržel dne 19.02.2021 
návrh na zahájení řízení o určení právního vztahu na účelové komunikaci v obci Podolí, pozem. parc. 
č. 3197/13 v k.ú. Podolí nad Olšavou. Návrh byl podán JUDr. Bc. Michalem Březovjákem, advokátem, 
zastupujícím na základě plné moci podatele: 
Zdeněk Zimčík, nar. 16. 1. 1962, s trvalým pobytem Uherské Hradiště, Mikovice, Lesní 189,  Zdeněk 
Zimčík, nar. 15. 11. 1985, s trvalým pobytem Podolí 126 a společnost POXON s.r.o., Podolí 73, 686 04 
Podolí, (dále jen ,,navrhovatelé“). Předmětem návrhu na zahájení řízení o určení právního vztahu na 
účelové komunikace byl podnět k vydání rozhodnutí že komunikace umístěná na 3197/13, k.ú. Podolí 
nad Olšavou, je veřejně přístupnou účelovou komunikací. 
 
Dne 1.12.2021 bylo vydáno rozhodnutí č.j. MUUH-SŽP/14536/2021/ZaplD, spis/ 3348/2021, kterým 
bylo deklarováno umístění veřejně přístupné účelové komunikace na parc. č. 3179/13 k.ú Podolí nad 
Olšavou.   
 
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení dopravního 
úřadu, vykonávající dle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) působnost silničního 
správního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací (dále jen 
„silniční správní úřad“), věcně a místně příslušný dle ust. § 10 a ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodl takto: 
 
 

R O Z H O D N U T Í 
 

podle ustanovení § 70 správního řádu 
 

o p r a v u j e 
 

zjevnou vadu rozhodnutí ze dne 1.12.2021 č.j.: MUUH-SŽP/14536/2021/ZaplD, spis/ 3348/2021, kterým 
bylo deklarováno umístění veřejně přístupné účelové komunikace na parc. č. 3179/13 k.ú Podolí nad 
Olšavou  tak, že část výroku:  

na  pozemku parc. č. 3197/13 v k. ú. Podolí nad Olšavou  v délce cca. 33 m, šířky 3,0 m  se nachází 
veřejně přístupná účelová komunikace. Přesná poloha veřejně přístupné účelové komunikace je daná 
výkresem Situace skutečného provedení z června 2002 a výkresem Zaměření skutečného stavu 
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z května 2004, zpracované společností Geomma s.r.o., Uherský Brod. Oba tyto výkresy jsou nedílnou 
součástí tohoto rozhodnutí. 

nahrazuje tímto zněním:  

 
na  pozemku parc. č. 3197/13 v k. ú. Podolí nad Olšavou  v délce cca. 120 m, šířky 3,0 m  se nachází 
veřejně přístupná účelová komunikace. Přesná poloha veřejně přístupné účelové komunikace je daná 
výkresem Situace skutečného provedení z června 2002 a výkresem Zaměření skutečného stavu 
z května 2004, zpracované společností Geomma s.r.o., Uherský Brod. Oba tyto výkresy jsou nedílnou 
součástí tohoto rozhodnutí. 
 

Odůvodnění 

Dne 1.12.2021 bylo na žádost navrhovatele vydáno rozhodnutí č.j.: MUUH-SŽP/14536/2021/ZaplD, 
spis/ 3348/2021, kterým bylo deklarováno umístění veřejně přístupné účelové komunikace na parc. č. 
3179/13 k.ú Podolí nad Olšavou. 

V písemném vyhotovení rozhodnutí došlo k chybnému uvedení délky účelové komunikace. Dle Situace 
skutečného provedení z června 2002 a výkresem Zaměření skutečného stavu z května 2004, 
zpracované společností Geomma s.r.o., Uherský Brod je skutečná délka komunikace 120 m. 

 

Toto rozhodnutí opravuje zřejmé nesprávnosti rozhodnutí ze dne 1.12.2021 č.j.: MUUH-
SŽP/14536/2021/ZaplD, spis/ 3348/2021, kterým bylo deklarováno umístění veřejně přístupné účelové 
komunikace na parc. č. 3179/13 k.ú Podolí nad Olšavou  dle výrokové části tohoto opravného 
rozhodnutí. 

Poučení 

Právo podat odvolání proti opravnému rozhodnutí má pouze účastník, který jím může být přímo dotčen. 

 
 
 
 
 
Ing. Dana Zapletalová 
Vedoucí oddělení 
 
Toto rozhodnutí se vyvěšuje v souladu s postupem podle ust. § 47 odst. 3 správního řádu na úřední 
desce Městského úřadu Uherské Hradiště. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje ve 
smyslu ust.  § 25 odst. 2 správního řádu za doručenou. Dále bude rozhodnutí vyvěšeno na úřední desce 
Obecního úřadu Podolí. 
 
 
 
Vyvěšeno dne:………………………………… Sejmuto dne:…………………………………. 
razítko a podpis oprávněné osoby razítko a podpis oprávněné osoby 
 
 
Doručí se: 
Účastníci řízení, dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu 
Jarmila Kovaříková, Podolí č. p. 206, 686 04 Kunovice 
Pavel Podškubka, Podolí č. p. 113, 686 04 Kunovice 
Ing. Jan Podškubka, Veletiny č. p. 102, 687 33 Hradčovice 
Datová schránka: 
JUDr.Bc. Michal Březovják, Školní č. p. 3362/11, 760 01 Zlín 1, DS: PFO_A, 9jxhwq6 zastupující na 
základě plné moci podatele Zdeňka Zimčíka, Mikovice, Lesní 189, 686 09 Uherské Hradiště a Zdeňka 
Zimčíka, Podolí 126, 686 04 Podolí 
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Obec Podolí, Podolí č. p. 190, 686 04 Kunovice, DS: OVM, usfasq6 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č. p. 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, DS: 16, zjq4rhz 
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č. p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: PO, m49t8gw 
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č. p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8, 
DS: PO, e8jcfsn 
 
 
Účastníci řízení, dle ust. § 27 odst. 3 správního řádu, kterým se oznámení doručuje veřejnou 
vyhláškou  
- osoby, jejichž práva mohou být řízením dotčena 
 
Ostatní 
Městský úřad Uherské Hradiště - se žádostí o bezodkladné vyvěšení rozhodnutí na úřední desce na 
dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu. 
 
Obec Podolí - se žádostí o bezodkladné vyvěšení rozhodnutí na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů 
a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu. 
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