




 
 
 
V odpovědi na Váš dopis, ve kterém žádáte o vyjádření k udělení souhlasu s umístěním 
turistického značení na pozemcích ve vlastnictví města Ústí nad Orlicí v k.ú. Kerhartice, Vám 
sděluji následující. 
 
Souhlas vlastníka byl vydán pro p.p.č. 515/2, p.p.č. 217/4 a p.p.č. 221/5, vše zapsáno v 
katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrálního pracoviště v 
Ústí nad Orlicí, na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Ústí nad Orlicí a k. ú. Kerhartice. 
  
Všechny výše uvedené pozemkové parcely jsou vedeny v katastru nemovitostí se způsobem 
užití jiná plocha a druhem pozemku ostatní plocha, jsou nezastavěné, nezatížené žádným 
břemenem či jiným právem třetí osoby, volně přístupné a tím naplňují charakter plochy ve 
smyslu veřejného prostranství tak, jak je uvedeno v ustanovení § 34 zákona č.128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů („Veřejným prostranstvím jsou všechna 
náměstí, ulice, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez 
omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru“). 
 
Není záměrem města rozhodnout o jiném způsobu využití daného území a turistické značení 
není stavbou ani jiným objektem, který vyžaduje rozhodnutí o umístění stavby nebo musí 
projít procesem územního řízení ve smyslu zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a tedy ani souhlas s umístěním 
turistického značení nepodléhá územnímu řízení.  
 
Vydání souhlasu vlastníka nespadá do rozhodovací pravomoci rady města jak uvádí také 
§ 102 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a k jeho 
vydání tady není třeba projednání a přijetí usnesení rady města. 
 
Souhlas vlastníka s umístěním turistického značení byl vydán městem Ústí nad Orlicí na 
pozemkové parcely v jeho vlastnictví pro potřeby Klubu českých turistů a případné umístění 
značení na soukromých pozemcích či na pozemcích v majetku Ministerstva vnitra nespadá do 
kompetence města Ústí nad Orlicí a je pouze v intencích jednání Klubu českých turistů a 
jednotlivých vlastníků pozemků. 
 
Jak je již výše uvedeno pozemky odsouhlasené vlastníkem k umístění turistického značení 
jsou vedeny na listu vlastnictví se způsobem užití jiná plocha a ani v pasportu města nejsou 
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vedeny jako komunikace či účelová komunikace. Na tyto pozemky tedy nelze umístit 
dopravní svislé značení a není zájmem města ani jinak omezovat pohyb turistů na 
předmětných pozemcích, protože z jejich polohy, tvaru, umístění a návaznosti na další plochy 
je jejich využívání veřejností zcela opodstatněné.      
 
Zprůjezdnění cesty na p.p.č. 200/17 v k.ú. Kerhartice zajišťuje Odbor rozvoje města 
z finančních prostředků dle rozpočtu schváleného usnesením Zastupitelstva města. 
Uskutečnění tohoto záměru je požadavkem Osadního výboru Kerhartice a občanů místní 
části. Je realizováno především za účelem lepšího zpřístupnění navazujících pozemků ve 
vlastnictví občanů místní části a je v souladu se snahou vedení města o úzkou spolupráci mezi 
městským úřadem a zástupci osadních výborů. O možné změně vedení turistické trasy přes 
tyto pozemky vedení města ani vedoucí odboru nejsou informováni. 
 
Váš případný požadavek na odvodnění pozemků ve vlastnictví města laskavě konkretizujte, 
příp. projednejte s vedoucím Odboru rozvoje města. 
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