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R O Z H O D N U T Í 
 

Magistrát města Liberec, odbor dopravy, podle ustanovení § 40, odst. 5, písm.a) zákona č. 13/1997 

Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních 

komunikacích“), příslušný silniční správní úřad  na úseku místních komunikací a silnic II.a III. třídy 

v obvodu rozšířené působnosti statutárního města Liberec, 

 

v y ř a z u j e 

podle ust. § 3, odst. 2 zákona o pozemních komunikacích část místní komunikace v ulici Jeronýmova 

na pozemku p.č. 323/43, oddělené z původního pozemku p.č. 323/15 a na pozemku p.č. 323/38, 

oddělené z původního pozemku p.č. 323/38 vše v k.ú. Horní Růžodol na základě geometrického plánu 

č. 1106-63/2020 ze dne 2.9.2020 a dále a pozemku p.č. 323/19 v k.ú. Horní Růžodol ze sítě místních 

komunikací a její následné z r u š e n í  v souladu s ust. § 18 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Odůvodnění: 

Silniční správní úřad  obdržel dne 10.02.2021 od vlastníka místní komunikace, kterým je statutární 

město Liberec, IČ: 00262978, se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1, žádost 

č.j.: CJ MML 029142/21/SM/-MM ze dne 9.2.2021 o zrušení části místní komunikace ulice 

Jeronýmova na p.p.č. 323/43, oddělené z původního pozemku p.č. 323/15 a na pozemku p.č. 323/38, 

oddělené z původního pozemku p.č. 323/38 vše v k.ú. Horní Růžodol na základě geometrického plánu 

č. 1106-63/2020 ze dne 2.9.2020 a dále a pozemku p.č. 323/19 v k.ú. Horní Růžodol. Písemností 

č.j.: MML030527/21-OD/Pod/V17, CJ MML 035984/21 ze dne 17.02.2021, silniční správní úřad 

oznámil všem známým účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům, že ke dni 10.02.2021 bylo 

zahájeno správní řízení. Oznámení o zahájení správního řízení bylo vyvěšeno na úřední desce. Ve 

stanovené 15 denní lhůtě k navrhování důkazů silniční správní úřad žádné důkazy neobdržel. 

Z obsahu žádosti vyplývá, že důvodem pro vyřazení části ulice Jeronýmova z kategorie místní 

komunikace má být skutečnost, že tento úkon je podmínkou pro provedení změny druhu a způsobu 

využití pozemku na ostatní plochu – jinou plochu a následný záměr prodeje schválený v ZM dne 

26.11.2020, usnesením č. 273/2020. Pozemky zůstanou součástí přístupu a vnitrobloku.   

Silniční správní úřad konstatuje, že zanikl dopravní význam této části místní komunikace, a proto 

rozhodl o vyřazení komunikace z evidence a následně ji v souladu se zákonem zrušil, tak jak je 

uvedeno v rozhodnutí. 
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Poučení o odvolání: 

Proti tomuto rozhodnutí se účastník řízení může odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení, k odboru 

dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje, podáním učiněným u Magistrátu města Liberec, odboru 

dopravy, oddělení silniční a dopravní, nám. Dr. E. Beneše 1. 
 

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

Ing.  Pavel Rychetský 

                                                                                                         vedoucí odboru dopravy 
 

 

Obdrží: 
statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 

460 01  Liberec 1 

SML, úřední deska, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1 
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