MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE
STAVEBNÍ ÚŘAD
ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE
NAŠE ZNAČKA
S.z.: SMUMV0311/2020/výst/Ru
Č.j.: MUMV0311/2020/výst/Ru

VYŘIZUJE / LINKA
Ing. Michaela Růžičková / 381 201 917

MLADÁ VOŽICE
10.2.2020

Mgr. Dáša Krupová
Na Florenci č.p. 2116/15
110 00 Praha 1
STEJNOPIS

POSKYTNUTÍ INFORMACÍ
DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU
K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
Stavební úřad Městského úřadu v Mladé Vožici, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40
odst. (5) písm. a) a b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), obdržel dne 5.2.2020 Vaši žádost o
poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.
Na základě požadavku: Mgr. Dáša Krupová, IČ:08084254, ev. číslo ČAK:18780, se sídlem
Na Florenci č.p. 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město správní orgán poskytuje následující
informace v členění dle žádosti následovně:
1) o poskytnutí informace, zda jsou pozemní komunikace nacházející se na pozemcích uvedených
v žádosti zařazeny dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů v kategorii místní komunikace, nebo jsou evidovány jako komunikace účelové a pokud
ano, zda jsou veřejně přístupné či nikoliv:
Správní orgán na Vaši žádost poskytuje následující informace:
pozemky parc. č. v KN 1112/61, 1112/50, 1112/60, 1112/59, 1112/58, 1112/57, 1112/55,
1112/56, 1112/49, 1112/48, 1112/47, 1112/46, 1112/45, 1112/44, 1112/80, 1112/42, 1112/43,
1112/41, 1112/3, 1112/40, 1112/53, 1112/54 a 1112/52 v katastrálním území Mladá Vožice
nejsou evidovány v pasportu místních komunikacích města Mladá Vožice, jako místní
komunikace. V grafické části tohoto dokumentu z ledna 2006, který zpracoval: Dopravní
centrum s.r.o., Husova 636/33a, 370 05 České Budějovice jsou předmětné pozemky evidovány,
jako účelové komunikace. Přičemž z dokumentu, který je doposud platný není přesně znám
rozsah z hlediska parcelních čísel a dá se tento stav dovozovat. Správní orgán konstatuje, že se
nejedná o místní komunikaci ve smyslu zákona o pozemních komunikací.
2) Poskytnutí pasportu místních komunikací města Mladá Vožice:
V příloze naleznete výřez grafické části pasportu místních komunikací města Mladá Vožice, jako
doklad z grafické části tohoto dokumentu z ledna 2006, který zpracoval: Dopravní centrum s.r.o.,
Husova 636/33a, 370 05 České Budějovice.
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3)Poskytnutí správního rozhodnutí o zařazení předmětných pozemních komunikací do kategorie
místních komunikací, případně informaci o tom, že takové rozhodnutí pro předmětné komunikace
nebylo vydáno:
Správní orgán nedisponuje k dnešnímu dni rozhodnutím o zařazení předmětné pozemní
komunikace na výše uvedených pozemcích do kategorie místních komunikací.
4) Poskytnutí správního rozhodnutí o určení, že na výše uvedených pozemních se nachází veřejně
přístupná účelová komunikace ve smyslu § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích,
případně informaci o tom, že takové rozhodnutí pro předmětné komunikace nebylo vydáno.:
Správní orgán nedisponuje k dnešnímu dni rozhodnutím o určení, že se jedná o veřejně
přístupnou účelovou pozemní komunikaci na výše uvedených pozemcích. Přičemž správní orgán
konstatuje, že výkon státní správy vykonávají silniční správní úřady, kdy pro veřejně přístupné
účelové komunikace (s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo doprava a krajský úřad)
vykonává působnost silničního právního úřadu (a speciálního stavebního úřadu) OBECNÍ
ÚŘAD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ, tj. v tomto případě Městský úřad Tábor.
Počet stejnopisů odpovídá rozdělovníku.

[otisk úředního razítka]

Ing. Blanka Malinová v. r.
vedoucí stavebního úřadu
Za správnost vyhotovení: Ing. Michaela Růžičková

Příloha:
a) výřez grafické části pasportu místní komunikace města Mladá Vožice

Obdrží:
Mgr. Dáša Krupová, advokátka, IDDS:ni55nku
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