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Sdlení k žádosti o informaci dle zákona o svobodném pístupu k informacím
Mstský úad Nýany, odbor dopravy (MÚ Nýany, OD), jako silniní správní úad (SSÚ) ve správním obvodu obecního
úadu obce s rozšíenou psobností (ORP Nýany), píslušný podle ust. §40 odst. 1 a 4 zákona .13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích (PK), v platném znní, a povinný subjekt ve smyslu ust. § 2 zákona . 106/1999 Sb. o svobodném pístupu
k informacím, v platném znní, obdržel dne 11.1.2017 Vaši písemnou žádost prostednictvím poskytovatele služby eská
pošta, ve smyslu ust. §13 odst.1 cit. zák. .106/1999 Sb. „o poskytnutí informace ohledn pozemní komunikace na
pozemku parc. . 1755/40, v katastrálním území Nýany, zapsaného na listu vlastnictví 3259“, zejména, „zda je tato
pozemní komunikace zaazena do kategorie místní komunikace nebo úelová komunikace“ (MK, ÚK).
K požadovaným relevantním informacím zdejší silniní správní orgán (SSO) jako povinný subjekt, ve smyslu ust. §§ 4, 4a,
4b a 14 cit. zák. .106/1999 Sb. sdluje:
- k pozemku p.p.. 1755/40 v k.ú. Nýany (LV 3259): je souástí dalších pilehlých pozemk (uvedených v katastru
nemovitostí-KN), na nichž je zízena pátení sbrná PK (rzných vlastník), pro zájmové území v prmyslové
zón (PZ, Mexiko) v extravilánu obce Nýany a obce Úherce (k.ú. Úherce u Nýan)
- ke stavb uvádné PK: zdejším SSO nebylo vydáváno žádné rozhodnutí, žádnému subjektu, stavebníkovi,
investorovi; o požadované informace o stavb, je nutné se obrátit na vlastníky, popípad na tamní stavební úad
(SÚ, MÚ Nýany, odbor výstavby), který (by) pedmtná související ízení vedl
- zdejší SSO nedisponuje žádným pravomocným (ani jiným platným) právním dokumentem osvdujícím status
uvádné PK jako kategorie MK; v souladu s ust. § 9 cit. zák. .13/1997 Sb. o PK, vlastníkem MK mže být pouze
obec, na jejímž území se nachází; o zaazení (vyazení) PK do (z) kategorie MK rozhoduje píslušná obec v
zákonem svené psobnosti; v zájmové lokalit vlastníkem pozemk pod pátení PK je více subjekt; nezapsané
vklady do KN, píp. smluvní vztahy nejsou zdejšímu OD známy
- v míst uvedeného pozemku je zízena (s nejvtší pravdpodobností) veejn pístupná ÚK (mj. ke komplexu
objekt, nemovitostí v PZ Mexiko, se slepým ramenem PK západním smrem resp. smrem k obci Úherce,
s ukonením uzavírací zábranou-závorou) jako zpevnná dopravní cesta se všemi souástmi a píslušenstvím,
která spoluvytváí sí PK v zájmovém území; je stavebn a dopravn technicky uspoádaná a vybavená a svým
dopravním významem urená k užití silniními a jinými vozidly a chodci, v souladu s § 7 cit. zák. o PK; navazuje
na sousední pozemkové parcely s využitím k témuž úelu, tj. (nezbytné) komunikaní poteb-PK, s píjezdem od
veejné komunikace vyšší tídy a kategorie - krajská silnice II/180 (na trase Zbch - Myslinka), výjezdovým
ramenem z okružní kižovatky (OK na sil. II/180); vlastnictví jednotlivých PK je ureno ust. § 9 cit. zák. o PK.
Podle §17 cit. zák. .106/1999 Sb. je povinný subjekt oprávnn v souvislosti s poskytováním informací žádat úhradu
v souladu s vnitní smrnicí Msta Nýany - v daném pípad se nepožaduje.

Pavla F r o  k o v á
silniní správní orgán MÚ Nýany

otisk úedního razítka
MÚ Nýany, OD, tímto vyhovl žadateli v plném rozsahu uvedené žádosti.
Toto sdlení je rovnž záznamem ve smyslu vnitní smrnice povinného subjektu pro úely §18 cit.zák. .106/1999 Sb.

Vyvšeno dne: …………………………….
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……………………………….
(podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvšení a sejmutí dokumentu; vyvšení dokumentu na úední desce vetn
dálkového pístupu- pro úely §5 zák..106/1999 Sb. min. po dobu 15 dn; následn dokument zaslat potvrzený zpt OD)
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