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ROZHODNUTÍ
O ZAŘAZENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ DO KATEGORIE 

MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Výroková část:

Městský úřad Chrastava, odbor výstavby a územní správy, 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 ve správním řízení o žádosti Města Chrastava, IČ 
00262871, náměstí 1. máje 1, 463 31  Chrastava, o zařazení vybraných komunikací na území města 
Chrastava do kategorie místních komunikací podle § 3 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích:

silniční správní úřad zařazuje

níže uvedené pozemní komunikace do kategorie místních komunikací III. třídy,  evidované 
v pasportu místních komunikací města Chrastava:

Označeni Popis - (místopisné upřesnění) Délka (m)
99c Andělská Hora – (MK od Andělohorské ul. až k č.e. 3) 156

100c Andělská Hora – (MK od přejezdu, přes náves až k č.p.78) 379
101c Andělská Hora – (MK od podchodu přes náves po č.p.22) 458
103c Andělská Hora – (MK od křížovatky u č.p. 50, šikmo přes náves až k č.p.88) 296
104c Andělská Hora –  (MK pod čp. 10 AU zastávka) 70
105c Andělská Hora -  (MK od č.p.31 kolem staré školy a zpět k návsi) 71
106c Andělská Hora – (2 úseky MK- 1. od č.p.30 ke kostelu, 2. dolů k MK 101c ) 194
108c Andělská Hora – (MK od 101c u č.p.21 nahoru k č.p.131 + odbočka k č.p.16) 175
157c Andělská Hora – ( MK od kostela k č.p. 130 včetně nájezdu,s odbočkou k č.p.16) 112
155c Andělská Hora - (MK vrstevnicová od č.p.83 k č.p. 73) 265
156c Andělská Hora - (MK vrstevnicová od č.p. 81 k č.p. 2) 159
159c Andělská Hora - (MK od vlakové zastávky) 43
111c Andělská Hora – (MK u čp. 42 k č.p. 62 a k č.p. 40) 136
113c Andělská Hora – (MK od č.p. 69 do kolonky až k č.p.103 MVE) 1674
116c H. Vítkov - (MK odbočující z KS na Curii po č.p.32 H.Vítkov) 87
117c H. Vítkov - (MK odbočující z KS na Pašeráckou naučnou stezku k č.p.51 H.Vítkov) 212
118c H. Vítkov - (MK odbočující z KS č.p.57 + odbočka k č.p.62 a zpět ke KS) 534
119c H. Vítkov - (MK odpočující z KS k ZŠ/MŠ č.p. 69) 60
115c H. Vítkov - (MK od KS u č.p.33 D.Vítkov, kolem kostela k č.p. 109 H.Vítkov) 626
120c H. Vítkov  - (MK odbočující od 115c k ev.č. 25 H.Vítkov) 186
121c H. Vítkov - (MK odbočující od KS k čp. 10 H.Vítkov ) 94
122c D. Vítkov - (MK odbočující od KS k bývalému VKK 500) 711
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123c D. Vítkov - (MK odboč. od KS přes mostek za hřištěm k č.p. 50 a zpět ke KS u č.p. 15 ) 251
110c D. Vítkov -  (MK u bytovek č.p. 126 -128) 595
124c D. Vítkov - (MK odbočující od KS kolem č.p. 11 a k č.p. 7) 188
125c D. Vítkov - (MK odbočující od KS k č.p. 60) 80
126c Sportovní  - (MK od č.p. 437 při ul. Vítkovská až k č.e. 5 Sportovní - otočka) 721
127c Autobusové nádraží 226
135c Nádražní - (MK od KS u hasičské zbrojnice k č.p. 200 + parkoviště) 141
128c Vysoká - (MK odbočující od MK 8c  k č.p. 4 k.ú. Horní Chrastava) 225
131c Vítkovská - (MK odbočující k č.p. 179 k.ú. Dolní Chrastava) 29

10c
Richtrův vrch -  (MK vrstevnicová od MK 8c  ul. Školní přes točnu až k č.p. 146 v k.ú. 
Horní Chrastava) 595

11c MK od točny na 10c dolů k MK 14c (ul. Družstevní) 145
13c MK od č.p. 125 k č.p. 124 (ul. Školní) 113
14c MK ul. Družstevní + od č.p. 125 k seces. mostu a na KS u č.p. 579) 621
15c MK ul. V. Nejedlého -  (včetně propojky do ul. Mlýnská) 167
16c MK od MK 14c k lávce přes Jeřici u Führichova domu 73
18c MK v ul. Mlýnská 263

133c MK od KS ul. Nádražní od č.p. k MK 81c ("Malá nádražní")kolem č.p. 170 58
134c MK od KS ul. Nádražní u č.p. 97 k MK 81 c 48
137c MK v ul. Vítkovská - (slepý úsek u č.p. 289) 88
136c MK odbočující od MK 4c ul. Bílokostelecká dolů k č.p.186) 49
139c MK mezi MK 8c a MK 14c ul. Školní (slepý úsek podél č.p. 125 ) 81
141c MK mezi KS - nám. 1 máje a KS za secesním mostem 112
143c MK od MK  33c (ul. Hřbitovní) dolů podél MŠ k č.p.253 92
145c MK odbočující od MK 35c (ul. Luční) k č.p. 27 40
151c MK odboč. od KS (ul. Frýdlantská) u č.p. 109 a navazující zpět na KS u č.p. 21 129
152c MK odbočující od MK 25c (ul. Novoveská) kolem polí k MK  31c u č.p. 150) 748
153c MK odbočuje od MK 152c od č.p. 37  po č.p. 68 71

1c MK od náměstí 1. máje ulicí Turpišová a u č.p. 367 napojena na KS 417

2c
MK napojena na MK 1c u 276 (lékárna), ul.Revoluční u č.p. 234 napojena na KS (u 
servisu) 631

4c MK odbočuje z KS u č.p 40 ul. Bílokostelecká k č.p. 200 687
5c MK před nádražím ČD, Terminál + točka BUS, napojena na MK 82c 70
6c MK odbočuje z KS ul.Vítkovská, slepý úsek k čp. 109 122
8c MK odbočuje z KS parkem a ul. Školní na Vysokou na konec katastru u č.e. 288 2492
9c MK odbočuje z MK 8c kolem ZŠ k č.p. 438 - výchovný ústav 333

21c MK odbočuje z KS u č.p. 171 přes most k č.p. 43 ("Malá Frýdlantská") 186
23c MK odbočuje z KS (Frýdlantská) dolů kolem č.p. 77 k č.p. 66 a č.p. 40 247

25c
MK odbočuje z KS ul. Frýdlantská u č.p. 137 ul. Novoveská, směr Nová Ves po konec 
katastru 659

26c MK odbočuje z KS u č.p. 112 Frýdlantská, do kopce k č.p. 111 109
27c MK odbočuje z KS ul. Frýdlantská u č.p. 5 a napojuje se na MK 28c u č.p. 27 379
28c MK odbočuje z MK 152c u č.p. 16 a napojuje se na MK 29c u č.p. 92 418

29c
MK odbočuje z KS ul. Frýdlantská u č.p. 143, ul. Města Lwówek Śląski přes Vísku k 
lesu 2749

30c MK spojuje MK 28c a 29 c kolem č.p. 148 ul. Frýdlantská 92
31c MK spojuje MK 28c a 29c od č.p. 107 po č.p. 152 ul Frýdlantská 241
32c MK odbočuje z KS Frýdlantská u č.p. 250, slepý úsek k č.p. 123 78
33c MK odbočuje z KS u č.p. 57, ul. Hřbitovní k č.p. 344, včetně odbočky k č.p. 262 585
34c MK odbočuje z KS nám. 1. máje, ul. Muzejní k č.p. 44 94
35c MK odbočuje z KS u č.p. 287, ul. Luční až k č.p. 281 506
36c MK odbočuje z MK 35 c u č.p. 578 do kopce k č.p. 265 ul. Luční 118
39c MK odbočuje  z MK 35c, ul. Cihlářská 511
40c MK odbočuje z KS u č.p. 22 Liberecká – slepá odbočka k čp. 552 142
41c MK odbočuje z KS (Liberecká) u č.p. 457, vede  k čp. 489 111
42c MK odbočuje z KS, ul. Textilanská, včetně okružních komunikací mezi RD Okály 782
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45c MK odbočuje z MK 42c, všechny MK na "novém" sídlišti Střelecký vrch 1447
49c MK odbočuje z KS (Liberecká), úseky u "starých paneláků" 421
51c MK odbočuje z MK 2c u č.p. 487, celý okruh mezi RD 360
54c MK v ul. Soudní, úsek od ul Bezručovy k ul. Revoluční 136
55c MK ul. Bezručova 367
56c MK mezi MK 55c a MK 1c- úsek před "Novým DPS" 110
57c MK od KS ul. Žitavská a MK 1c ul. Turpišova 71
58c MK mezi MK 1c a 2c, ul. Loudátova 309
59c MK nám 1. máje - úseky před ZŠ a radnicí 278
60c MK mezi MK 141c od seces. Mostu podél řeky k č.p. 165 ("Malá Pobřežní") 172
61c MK od nám. 1 máje k MK 60c, ul. Malá Kostelní 66
62c MK v ul. Alšova 181
63c MK v ul. Mostní 172
64c MK odbočuje z KS v ul. Pobřežní - úsek čp. 484 mezi "bungalovy" 159
65c MK odbočuje z MK 4c u č.p. 66 celá ul. Polní 485
68c MK odbočuje z MK 4c - ul. Sedmidomská 180
69c MK odbočuje z MK 4c - ul. Větrná, včetně odbočujících MK k č.p.57 a č.p. 58 325
70c MK navazuje na MK 4c ul. Bílokostelecká, okružní komunikace v "nové" zástavbě RD 587
76c MK odbočuje z KS II/592 u "Svazarmu", pokračuje ul. Pobřežní až k centrální ČOV 761
77c MK spojuje MK 76c a MK 4c kolem č.p. 1 (hasičaké muzeum) 222

78c
MK odbočuje z MK 76 c (Pobřežní) – (úsek od čp. 6 nahoru k podchodu a dále směr 
ČSPHM) 304

79c MK spojuje MK 76c (ul. Pobřežní) s KS (ul. Nádražní) 80
80c MK odbočuje od MK 76 c u Alfavarie k čp. 136 128
81c MK odbočuje z KS pod Dáln. Mostem, souběh s tokem k MK 79c("Malá Nádražní") 565
82c MK odbočuje z KS u č.p. 95 (Nádražní), dále ul. U Nisy až po konec katastru Barandov 1179
83c MK odbočuje z MK 82c Barandov  - úsek k bytovým domům až  k lesu 137
84c MK propojuje MK 86c a MK 85c u "Nový Domov" 196
85c MK ul. Ještědská spojuje MK 86 c Ještědská, vede k podchodu pod  I/13 272
86c MK odbočuje z KS u NIKy ul. Ještědskou, Lipovou ke KS u č.p. 393 570
87c MK před panelovými domy v ul.  Andělohorská 242
88c MK odbočuje od KS ke kotelně č.p. 246 ul.  Andělohorská 57
89c MK odbočuje z KS ul.  Andělohorská k č.p. 366 68
90c MK spojuje MK 98c s MK 86c,  ul. Na Hůrce - (úsek z ul. Lipová k ul. Ještědská) 635
91c MK odbočuje od MK 86c u č.p. 378 a vede k č.p. 512 (slepý úsek z ul. Lipová) 127
92c MK propojuje MK 90c ul. Tovární s KS ul. Andělohorská u LVZ 92
93c MK spojuje MK 84c a MK 90c (okolo LVZ) 211
94c MK propojuje MK 93c a MK 98c (úsek od LVZ k ul. Ještědská) 171
95c MK vede ulicí Nový domov 137
96c MK spojuje MK 90c od č.p. 581 k MK 98c u č.p. 591 (ul. Na Hůrce) 224
97c MK odbočuje z KS u č.p. 493 a vede kolem č.p. 345 zpět na KS (Andělohorská) 303
98c MK od podchodu pod dálnicí ul. Ještědská  až  k MK 97c u č.p. 285 641

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, ( dále 
jen „správní řád“:

Město Chrastava, IČ 00262871, náměstí 1. máje 1, 463 31  Chrastava

Odůvodnění:

Silničnímu správnímu úřadu byla dne 27.1.2021 doručena žádost Města Chrastava, IČ: 00262871, nám. 
1.máje 1, 463 31 Chrastava, o zařazení vybraných komunikací na území města Chrastava do kategorie 
místních komunikací III. třídy. Součástí žádosti je evidence místních komunikací - pasport místních 
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komunikací, který byl schválen usnesením Rady města Chrastava č. 2020/15/05 dne 21.9.2020 a je 
přístupný dálkovým způsobem na adrese http://www.chrastava.cz/formular/pasportmk.htm .

Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení. Okruh účastníků řízení byl stanoven podle § 27 správního 
řádu s ohledem na skutečnost, že účastníkem tohoto řízení je každý vlastník nemovitosti sousedící 
s předmětnými komunikacemi, případně vlastník nemovitosti na nichž se komunikace nachází. Vzhledem 
k počtu takových účastníků je řízení vedeno v režimu § 144 správního řádu  ( řízení s velkým počtem 
účastníků ) a oznámení o zahájení řízení č.j. OVUS/382/2021/Ja sps. zn. Výst.380/2021/Ja ze dne 
27.1.2021 bylo účastníkům řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu doručeno veřejnou vyhláškou. 
Silniční správní úřad současně v oznámení o zahájení řízení vyzval účastníky řízení, aby své námitky 
uplatnili ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení oznámení. Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky.

Silniční  správní úřad při posouzení žádosti vycházel z ust. § 3 odst. 1 zákona o pozemních 
komunikacích, který nepřipouští jinou možnost zařazení pozemních komunikací do jednotlivých kategorií 
jinak, než rozhodnutí o zařazení vydaném v rámci správního řízení. Silniční správní úřad přezkoumal 
žádost Města Chrastava v celém rozsahu navrhovaných komunikací a posoudil dopravní význam těchto 
komunikací na území města, jejich určení a stavebně technické vybavení. Ve všech případech se jedná o 
komunikace, které historicky slouží místní dopravě na území města, svým stavebně technickým 
vybavením komunikace odpovídá svému určení, t.j. zejména jsou přístupné běžnému provozu 
motorových vozidel. Silniční správní úřad nepovažuje za nutné zdůvodňovat toto hledisko jednotlivě pro 
každou komunikaci, neboť všechny předmětné komunikace vždy sloužily jako místní komunikace a 
pouze nebyly dosud zařazeny rozhodnutím do kategorie místních komunikací. V celé věci se jedná 
výhradně o sjednocení stavu faktického se stavem právním a současně k odstranění pochybností, zda jde 
o místní nebo účelovou komunikaci. Pro úplnost je nutno dodat, že vybrané  komunikace, které jsou 
předmětem tohoto rozhodnutí byly při všech předchozích rozhodováních za místní komunikace 
považovány, protože tomuto účelu sloužily, odpovídaly a byly tak užívány.

Silniční správní úřad dále přezkoumal vlastnictví všech komunikací ve výroku uvedených a konstatoval, 
že jsou ve vlastnictví Města Chrastava. Relevantním podkladem jsou doklady, že Město Chrastava 
v minulosti komunikace vybudovalo nebo převzalo a soustavně vynakládá prostředky na údržbu a opravu 
těchto komunikací. Dále bylo z předložených podkladů zjištěno, že komunikace navržené k zařazení jako 
místní komunikace se nacházejí převážně na pozemcích ve vlastnictví Města Chrastava. V případech kdy 
se místní komunikace nacházejí na pozemcích jiných vlastníků nebo do nich částečně zasahují, se jedná 
vždy o komunikace, které byly postaveny před 1.1.2014, jako stavby v právním smyslu, a jsou podle § 
3055 odst. 1 zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdější předpisů, samostatnou 
nemovitou věcí. Jedná se tedy o stavby na cizím pozemku a vlastnictví Města Chrastava tak není 
zpochybněno. Dle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, je vlastníkem místních 
komunikací obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí a dále „Stavba dálnice, silnice a 
místní komunikace není součástí pozemku“.

Protože v průběhu řízení neshledal silniční správní úřad důvody bránící zařazení uvedených 
pozemních komunikací do kategorie místních komunikací III. třídy, rozhodl způsobem uvedeným ve 
výroku tohoto rozhodnutí. Současně nabytím účinnosti tohoto rozhodnutí se ruší všechna předchozí 
rozhodnutí o zařazení místních komunikací, pokud byla někdy v minulosti vydána.

Součástí tohoto rozhodnutí je textová a grafická část, zobrazující průběhy a umístění místních 
komunikací, která je k nahlédnutí v kanceláři odborů MěÚ Chrastava t.j. OVÚS a ORM, nebo dálkovým 
přístupem http://www.chrastava.cz/formular/pasportmk.htm .

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Krajskému úřadu Libereckého 
kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Martin Janoušek
Vedoucí odboru výstavby a územní

správy MěÚ Chrastava
 

http://www.chrastava.cz/formular/pasportmk.htm
http://www.chrastava.cz/formular/pasportmk.htm
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Chrastava a zveřejněno způsobem umožňující 
dálkový přístup nejméně 15 ode dne doručení, přičemž patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost 
považuje za doručenou.

Vyvěšeno dne ...........................                                                         Sejmuto dne ...............................

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne...................... a sejmuto dne....................................

Podpis oprávněné osoby a razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu. 
 

Obdrží:
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
doručení jednotlivě :
Město Chrastava, náměstí 1. máje č.p. 1, 463 31  Chrastava

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu:
Doručení veřejnou vyhláškou
 
Dotčené orgány
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, územní odbor Liberec, DI, IDDS: vsmhpv9

sídlo: Pastýřská č.p. 3, 460 74  Liberec


