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U S N E S E N Í

Krajský úřad Královéhradeckého kraje (dále i jen KÚ KHK), jako příslušný nadřízený správní orgán dle 
ust. § 178 z.č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve zn. pozdějších předpisů (dále jen správní řád), rozhodl 
dle ust. § 80 odst. 3) a odst. 4) písm. c) správního řádu za užití ust. § 76 odst. 2) správního řádu v řízení 
z moci úřední o učinění opatření proti nečinnosti Městského úřadu Pec pod Sněžkou ve věci správního 
řízení zahájeného dne 26. 01. 2011 podáním žádosti Družstva SLUNEČNICE, IČ 25608622, sídlem 
Pešova 1077/1, Praha 8 u Městského úřadu Pod Sněžkou o vydání  rozhodnutí o právní povaze cesty 
na p.p.č. 342/2 a 342/6 v k.ú. a obci Pec pod Sněžkou (dále jen předmětné správní řízení) takto:

správním orgánem příslušným k projednání a rozhodnutí věci se namísto Městského úřadu Pec pod 
Sněžkou určuje Městský úřad Trutnov.

Účastnící dle ust. § 27 odst. 1) správního řádu:
Družstvo SLUNEČNICE, IČ 25608622, sídlem Pešova 1077/1, Praha 8
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Odůvodnění

KÚ KHK předesílá, že dané správní řízení se vede již více než 9 let. Za tu dobu správní orgány nebyly 
schopny pravomocným rozhodnutím věc ukončit. V předmětném správním řízení po celou dobu jeho 
vedení ze strany MÚ Pec pod Sněžkou dochází k několikanásobnému překračování lhůt pro vydání 
rozhodnutí ve věci (vizte § 71 správního řádu); např. namísto maximálně 60 dnů byla aktuálně věc 
rozhodována 3 roky. Z tohoto důvodu KÚ KHK musí učinit některé z opatření proti nečinnosti (dle ust. 
§ 80 odst. 3) správního řádu se učiní opatření proti nečinnosti i tehdy, jestliže je z okolností zřejmé, že 
k nečinnosti dojde), musí přijmout takové opatření, které bude efektivní, nikoli jen formální. Ponechání 
předmětného správního řízení MÚ Pec po Sněžkou se jeví neefektivním, kdy není předpoklad, že by 
v předmětném správním řízení došlo k vydání rozhodnutí době, která by (i pokud by byla počítána ode 
dne vydání tohoto usnesení) reflektovala na zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí. MÚ Pec pod 
Sněžkou navíc nedodržuje elementární zákonná pravidla pro vedení správního řízení a to přes 
opakované upozorňování na uvedené ze strany KÚ KHK, když tento opakovaně rušil nezákonná 
rozhodnutí MÚ Pec pod Sněžkou v předmětném správním řízení. 
Důvodem, proč došlo k delegaci věci na MÚ Trutnov je to, že jde o sousední správní orgán – ORP, 
v jehož správním obvodu se nachází i Pec pod Sněžkou, přičemž tento disponuje profesionálními 
úředníky rozhodujícími výlučně v oblasti silničního hospodářství, je tedy důvodný předpoklad, že MÚ 
Trutnov věc rozhodně věc v zákonné lhůtě a zákonně a věcně správně. KÚ KHK po nabytí právní moci 
rozhodnutí o odvolání zašle MÚ Trutnov spis.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání, a to do 15 dnů po jeho oznámení k Ministerstvu dopravy, 
které o odvolání rozhodne, a to prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, u nějž se 
odvolání podává. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného 
vyhotovení usnesení, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a 
uložené usnesení připraveno k vyzvednutí.
Odvolání proti tomuto usnesení nemá dle ust. § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.

otisk úředního razítka

Mgr. Bc. David Mazánek
oprávněná úřední osoba

Toto usnesení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje a dále na úřední desce Městského úřadu Pec pod Sněžkou a také musí být 
zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: …………………
Sejmuto dne: ………………….
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Doručí se:
1/ Družstvo SLUNEČNICE, IČ 25608622, sídlem Pešova 1077/1, Praha 8 – DS
2/ MÚ Pec pod Sněžkou – DS
3/ MÚ Trutnov  - DS
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