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Sdělení k žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 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), v platném znění, a povinný subjekt ve smyslu ust. § 2 cit. zákona. č.
106/1999 Sb., obdržel dne 3.1.2018 Vaši písemnou žádost prostřednictvím poskytovatele služeb Česká pošta /elektronické
podání datovou schránkou/, ve smyslu ust. §13 odst.1 cit. zák. č.106/1999 Sb.,
o poskytnutí informací o PK na pozemku p.p.č. 1755/68 v k.ú. Nýřany („Pozemek“), a to:
„1. Je komunikace na Pozemku místní nebo účelovou komunikací?
2. Je komunikace na Pozemku vzhledem k svému charakteru, bez ohledu na omezení přístupu instalovanou závorou,
veřejně přístupná?
3. Je Vám, jako správnímu orgánu na úseku dopravy, známa existence závory, resp. omezení veřejného užívání
Pozemku výše popsanou závorou?
4. Je umístění závory na Pozemku stavem, který je v souladu se zákonem o pozemních komunikacích?
5. Byla závora na Pozemku zhotovena po předchozím povolení správního orgánu? Pokud ano, jakému subjektu bylo
umístění závory na Pozemek povoleno, kdy bylo toto povolení vydáno, jakým správním orgánem a pod jakou spisovou
značkou nebo číslem jednacím?
6. Při kladné odpovědi na otázku v bodu 5., podle jakého ustanovení zákona o pozemních komunikacích, případně
jiného právního předpisu, bylo umístění závory na Pozemek povoleno?
7. Při záporné odpovědi na otázku v bodu 5., zda jako silniční správní orgán budete činit opatření k odstranění závory
jako překážky, bránící ve veřejném užívání Pozemku jako veřejné komunikace, a v jakém termínu?“

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

-

-

k Pozemku p.p.č.1755/68 v k.ú. Nýřany zapsaného na LV 3259: je součástí dalších přilehlých pozemků
(uvedených v katastru nemovitostí-KN, více vlastníků), na nichž je zřízena páteřní sběrná PK (se všemi objekty,
součástmi a příslušenstvím) vč. např. p.p.č. 1755/40 (rovněž na LV 3259) s hlavním příjezdem od krajské silnice
II/180 resp. okružní křižovatky (OK) na sil. II/180, pro obsluhu průmyslové zóny (PZ, Mexiko, ul. U Mexika) v
zájmovém území v extravilánu obce Nýřany a obce Úherce (rozhraní k.ú. Nýřany a k.ú. Úherce u Nýřan)
ke stavbě uváděné PK (se všemi objekty, součástmi a příslušenstvím, vč. určení způsobu a účelu užívání): zdejším
SSO nebylo vydáváno žádné rozhodnutí-povolení, žádnému subjektu, stavebníkovi, investorovi; o požadované
informace o stavbě, je nutné se obrátit na vlastníky, popřípadě na tamní stavební úřad (SÚ, MÚ Nýřany, odbor
výstavby), který (by) předmětná související řízení vedl
zdejší SSO nedisponuje žádným pravomocným (ani jiným platným) právním dokumentem osvědčujícím status
předmětné PK jako kategorie účelová komunikace (ÚK) nebo místní komunikace (MK); v souladu s ust. § 9 cit.
zák. č. 13/1997 Sb. o PK, vlastníkem MK může být pouze obec, na jejímž území se nachází; o zařazení (vyřazení)
PK do (z) kategorie MK rozhoduje příslušná obec v zákonem svěřené působnosti; v zájmové lokalitě vlastníkem
pozemků pod páteřní PK je více subjektů (tzn., že nepatří do kategorie MK); nezapsané vklady do KN, příp.
smluvní vztahy nejsou zdejšímu OD známy
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v místě uvedeného Pozemku je zřízena veřejně přístupná (s největší pravděpodobností) ÚK (mj. ke komplexu
objektů, nemovitostí v PZ Mexiko), se slepým ramenem PK (západním směrem resp. směrem k obci Úherce,
s ukončením zábranou-závorou), jako zpevněná dopravní cesta se všemi součástmi a příslušenstvím (vč.
dopravního značení a zařízení-DZZ), která spoluvytváří síť PK v zájmovém území; je stavebně a dopravně
technicky uspořádaná a vybavená a svým dopravním významem určená k užití silničními a jinými vozidly a
chodci, v souladu s § 7 cit. zák. o PK; navazuje na sousední pozemkové parcely s využitím k témuž účelu, tj.
(nezbytné) komunikační potřebě (veřejné PK), s příjezdem od veřejné komunikace vyšší třídy a kategorie - krajská
silnice II/180 (na trase Zbůch - Myslinka), výjezdovým ramenem z OK na sil. II/180; vlastnictví jednotlivých PK
je určeno ust. § 9 cit. zák. o PK (ÚK může vlastnit fyzická i právnická osoba)
k „překážce“ v užívání veřejné komunikace-závoře: v daném případě se nejedná o překážku ani o záměr „omezit
veřejné užívání PK“, ale o technické opatření dopravním zařízením fyzicky vyznačit konec avizované slepé
komunikace (cyklistům vjezd povolen; chodci zcela bez omezení); předmětná PK v PZ v ul. U Mexika je od
vnitřní OK, tj. u p.p.č. 1755/40, řádně označena jako slepá PK a jako taková může být ukončená-uzavřená
stavebním nebo technickým opatřením
v daném případě, na základě shora uvedeného, nebude zdejší správní orgán činit „opatření k odstranění závory
jako překážky, bránící ve veřejném užívání Pozemku jako veřejné komunikace“.

Podle §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 §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
dálkového přístupu- pro účely §5 zák.č.106/1999 Sb. min. po dobu 15 dnů; následně dokument zaslat potvrzený zpět OD)
Na vědomí a k vyvěšení na obou ÚD: MÚ Nýřany, prac. Plzeň, OOaS, Americká 39, 304 66

