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Sdělení k žádosti „o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 19.6.2020“
(zákon o svobodném přístupu k informacím, v platném znění)

Městský úřad Nýřany, odbor dopravy (MÚ Nýřany, OD), jako silniční správní úřad (SSÚ, silniční správní orgán-SSO) ve
správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností (ORP Nýřany), příslušný podle ust. § 40 odst. 1 a 4 zákona
č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (PK, ZPK), v platném znění, a povinný subjekt ve smyslu ust. § 2 zák.č.
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,
k písemnému podání-žádosti shora uvedeného žadatele (opakovaně-ze dne 28.6.2018, 8.8.2018, 2.10.2018, v téže věci,
totožným žadatelem), doručené ze dne 19.6.2020 elektronicky datovou schránkou, bez příloh, prostřednictvím
poskytovatele služeb Česká pošta, ve smyslu ust. § 13 odst.1 cit. zák. č.106/1999 Sb., a to:
„o sdělení, zda již bylo zahájeno řízení o odstranění nepovolené stavby ve smyslu příkazu KÚ Plzeňského kraje ze dne
29.8.2019 zn. DSH/9813/19, sp.zn. ZN/1757/DSH/18, příp. o zaslání rozhodnutí v této věci vydané.
V případě, že řízení dosud neproběhlo, prosím o informaci, v jakém režimu je stavba užívána.
Jedná se o nepovolenou komunikaci vedoucí od sjezdu z komunikace I/20 do průmyslové oblasti (spol. ARBYD CZ s.r.o.) v
Chotíkově“,

k požadovaným relevantním informacím zdejší SSO jako povinný subjekt, ve smyslu ust. §§ 4, 4a, 4b a 14, příp.16a cit.
zák. č. 106/1999 Sb., opakovaně sděluje:

-

ad.1 -k řízení- v uvedené věci není vedeno řízení u zdejšího správního orgánu; správní orgán nedisponuje úplnou
spisovou dokumentací - řízení v neoddělitelně související věci (žaloba/žádost pana Jaromíra Trinera o náhradu
škody a nemajetkové újmy podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné
moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o
notářích a jejich činnosti /notářský řád/, ve znění pozdějších předpisů) je s největší pravděpodobností neukončené
u příslušného právního odboru Ministerstva dopravy, který sdělil MÚ Nýřany pouze informaci o probíhajícím
řízení resp. o předběžném posouzení žádosti pana Jaromíra Trinera v uvedené věci – tedy dosud bez výsledku, bez
rozhodnutí; úplná související spisová dokumentace a rozhodnutí ve věci uvedené žaloby-resp. žádosti pana
Jaromíra Trinera je v daném případě rozhodující otázkou, na níž závisí další postup správního orgánu

-

ad.2 -k režimu užívání PK- v uvedeném místě je zřízena veřejně přístupná účelová PK (ÚK, VÚK), původněhistoricky polní-zemědělská cesta, do pískovny, apod., slepá, s obratištěm, umístěná mimo uzavřené prostory,
areály nebo objekty, jako příjezdová PK mj. ke komplexu nemovitostí, pozemkům, stavbám a objektům v dotčené
lokalitě určené územním plánem Chotíkov jako průmyslová zóna /lehká výroba, sklady/, bez omezení provozu na
ní, jako dopravní cesta, která spoluvytváří síť pozemních komunikací v zájmovém území, a je svým dopravním
významem určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, v souladu s ust. § 7 cit. ZPK (ÚK převážně
zpevněná, zčásti stavebně technicky nevybavená, nezpevněná); vzájemně navazuje na sousední pozemkové parcely
(mj.: 725/37, 725/2, 725/7, 725/29, 725/19, 725/20, 725/1,v k.ú. Chotíkov) různých vlastníků (mj. i Obce
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Chotíkov), s využitím k témuž účelu, tj. nezbytné komunikační potřebě tj. obecnému-veřejnému užívání jako
obslužná PK, s příjezdem od veřejné komunikace vyšší třídy a kategorie - státní silnice I/20 (na trase Plzeň –
Karlovy Vary); vlastnictví jednotlivých PK je určeno ust. § 9 cit. zák. o PK; právní ochranu účelovým
komunikacím zajišťuje např. (ve výčtu zakázaných činností) ust. § 19 ZPK; u předmětné ÚK není rozhodující stav,
druh pozemku ani způsob jeho využití zapsaný v KN - tam, kde ÚK plní funkci nezbytné komunikační potřeby a
slouží veřejnosti je ochrana obecného užívání ÚK věcí naléhavého veřejného zájmu (u soukromého zájmu nemůže
o věci rozhodnout silniční správní úřad, ale příslušný soud) - PK je a zůstane veřejně přístupnou cestou pro
všechny její uživatele, bez omezení (a tedy pozemky pod ní ani nelze k jiným účelům využít); PK slouží nezbytné
komunikační potřebě a nelze na ní ani trvale omezit provoz ve smyslu soukromého práva (uzavírky, závory, brány,
vrata, oplocení, překážky, břemena, apod.), nedojde-li k vybudování adekvátní alternativy.

Podle ust. §17 cit. zák. č.106/1999 Sb. je povinný subjekt oprávněn v souvislosti s poskytováním informací žádat úhradu
v souladu s vnitřní směrnicí Města Nýřany - v daném případě se nepožaduje.

otisk úředního razítka

Pavla F r o ň k o v á
silniční správní orgán MÚ Nýřany

MÚ Nýřany, OD, tímto vyhověl žadateli v plném rozsahu uvedené žádosti.
Toto sdělení je rovněž záznamem ve smyslu vnitřní směrnice povinného subjektu pro účely ust. § 18 cit.zák. č.106/1999 Sb.

Vyvěšeno dne:

…………………………….

Sejmuto dne:

……………………………….

(podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí dokumentu; vyvěšení dokumentu na úřední desce včetně
způsobem umožňujícím dálkový přístup, minimálně po dobu 15 dnů na obou úředních deskách-ÚD, fyzická a elektronická;
následně dokument zaslat potvrzený zpět zdejšímu OD)

Na vědomí a k vyvěšení na obou ÚD:
MÚ Nýřany, pracoviště Plzeň, OOaS, Americká 39, 304 66

