
 

 

Obecní úřad Čížkov 
 
 
Č.j.: 115/12                                                     V Čížkově  dne 11.4.2012  
 

 
R O Z H O D N U T Í 

 
 
 

Obecní úřad Čížkov, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. a) zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních 
komunikacích“) rozhodl v řízení o žádosti Obce Čížkov, IČO: 00256536, adresa Čížkov 28, 335 64 Čížkov 
ze dne 22.2.2012, ve věci zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace 

takto: 
 

Podle § 3 odst.1 zákona o pozemních komunikacích 
 

z a ř a z u j e 
 

 pozemní komunikaci se zpevněným povrchem, situovanou na pozemku v k.ú. 
Čížkov u Blovic parc. č. 1526/1 a pozemní komunikaci se zpevněným povrchem 
situovanou na pozemku   parc.č.1521/6 do kategorie místní komunikace, která se  
napojuje v obci na silnici III.třídy č. 17716  

 pozemní komunikaci se zpevněným povrchem, situovanou na pozemcích 1560/1 a 
1560/4 v k. ú. Čížkov u Blovic do kategorie místní komunikace. Tato komunikace 
navazuje v obci na silnici III.třídy č.19112   

 
   

 

O d ů v o d n ě n í  
 

Obecní úřad Čížkov obdržel od Obce Čížkov žádost o zařazení pozemních 
komunikací v Čížkově do kategorie místní komunikace. 

Z obsahu podané žádosti a příloh, silniční správní úřad zjistil, že pozemní 
komunikace se nachází na pozemcích parc. č. 1526/1, 1560/1 a 1560/4 vše  k. ú. Čížkov 
u Blovic. Tyto pozemky pod komunikací jsou v majetku České republiky a pozemek 
1521/6 v k.ú.Čížkov u Blovic je v majetku  Obce Čížkov. 

Jedná se o veřejně přístupné účelové komunikace se zpevněným povrchem. V obci 
jde o komunikace, které slouží jako přístupové komunikace k sousedním nemovitostem, 
je  na nich umožněn smíšený provoz.   

 Policie ČR Územní odbor Plzeň-jih, dopravní inspektorát, ani Správa a 
údržba silnic PK nemá námitek k zařazení pozemní komunikace do kategorie místní 
komunikace s tím, že připojení  místní komunikace musí být v souladu s § 12, vyhlášky 
104/1997 Sb. a výjezdy z místních komunikací na silnice III.třídy musí být osazeny 
dopravní značkou č.P 4“ Dej přednost v jízdě“.  



 Protože v průběhu řízení správní orgán neshledal důvody bránící zařazení 
pozemní komunikace do kategorie místní komunikace, bylo rozhodnuto tak, jak je 
uvedeno          ve výroku tohoto rozhodnutí. 

 

P o u č e n í   
 

 Proti tomuto rozhodnutí  lze podle  § 81 odst. 1, zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád ve znění pozdějších změn a doplňků podat odvolání ke Krajskému úřadu 
Plzeňského kraje, a to podáním učiněným u zdejšího správního orgánu. Odvolací lhůta 
činí podle § 83 odst. 1 správního řádu 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí. 
Odvolání má odkladný účinek. 
  
 
 
 
 
 

 
                                       Ing. Zdeněk  Tomášek  
                                                                    starosta obce Čížkov 
   
        
 
 
Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne:11.4.2012       Sejmuto dne: 
 
 
 
 
 
 
 
Obdrží: 
 
Účastníci řízení (dodejka nebo DS): 

- Obec Čížkov 
- Správa a údržba silnic PK Škroupova 18, 306 13 Plzeň  
- Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní 

pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 306 00 Plzeň 
-  

Ostatní účastníci řízení obdrží veřejnou vyhláškou. 
Vlastníci přilehlých nemovitostí 
Marie Šrámková, Putim 200, 397 01  

Štěpánka Volná, Zahradnická 71, Příbram , 261 01 

Miluše Šroubková, Ke Kukačce 792/9, Plzeň, 312 00 

Jaroslava Bláhová, Nám.Gen.Píky 2004/1 , Plzeň, 326 00 

Miloslava Vlková, Čížkov 27, Čížkov , 335 64 

Milan Pavelka, Chudenická 1066/5, Praha 9 , 190 00 



Eliška Panešová, Na Vinici 441 , Nepomuk , 335 01 

MVDr. Jiří Rach, Čechova 329 , Klatovy , 339 01 

Manželé Ing.Zdeněk a Emilie Tomáškovi, Čížkov 11, Čížkov, 335 64 

Zdeněk Tomášek, Čížkov 11, Čížkov, 335 64 

Mgr. Kateřina Bartoňová, Šťáhlavice 168, Šťáhlavy , 332 04 

Václava Muknšnáblová, Čížkov 7, Čížkov 335 64 

Tomáš Kuták, Štítovská 455, Spálené Poříčí , 335 61 

Manželé Jiří a Jana Linhartovi, Čížkov 59, Čížkov, 335 64 

 
 
Dotčené orgány:  
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň-jih, 
dopravní inspektorát, Anglické nábřeží 7, 306 10 Plzeň 
 
Na vědomí : 
- vlastní k založení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


