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Vyjádření k žádosti od občanů ohledně „vyšlapané, vyježděné cesty“  Zalažany - 
Martinice. 
  
Dne 21.10.2020 byla na Policii České republiky, Krajské ředitelství Pardubického kraje, 
Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát v Chrudimi zaslána žádost o závazné 
stanovisko k cestě v místní části Martinice – Zalažany přes p.p,č, 459, 446, 42716, 416 
v k,ú. Jenišovice. 
  
Policie České republiky, Krajské ředitelství Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, 
Dopravní inspektorát v Chrudimi jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti 
a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ust. § 2 zákona č. 273/2008 
Sb., o Policii České republiky; ve smyslu ust. § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti 
a plynulosti silničního provozu, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na ustanovení § 
124 odst. 11 písm. e) zákona  č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o 
změnách některých zákonů, v platném znění se k dané věci vyjadřuje takto:  
  

• v uvedené věci Policie ČR žádná závazná stanoviska nevydává, 
• v dané věci se obraťte na příslušný silniční správní úřad obecního úřadu s 

rozšířenou působností tedy na Ing. Martina Klimka, 
• pokud se jedná skutečně o veřejnou účelovou komunikaci, může silniční správní 

úřad na žádost vlastníka účelové komunikace a po projednání s Policií České 
republiky upravit nebo omezit veřejný přístup, pokud je to nezbytně nutné k ochraně 



2 

oprávněných zájmů samotného vlastníka – žádné projednání v dané věci nám není 
známo, 

• jednou z možností řešení zpřístupnění zájmového území (Martinice – Zalažany) je 
možnost využití nástrojů v rámci komplexní pozemkové úpravy, nevýhodou této 
možnosti je značná časová náročnost. 

 

 
 
   
Vyřizuje: 
por. Ing. Pavel Novák 
tel: 974572257 

  

  npor. Mgr. Pavel Dostálek 
  vedoucí dopravního inspektorátu 
   
   

podepsáno elektronicky 
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