Dobrý den, žádám Vás tímto zdvořile dle zák. č. 106/1999 Sb. o zaslání rozhodnutí č.j. MěÚK/19665 ze dne 15. 8. 2016 a MěÚK/19245/2016 ze
dne 9. 8. 2016. Předem za to děkuji.
S pozdravem

V Kaplici 24.07.2020
Vyřizuje: Ing. Ivana Chromá
Čj: MěÚK/19196/2020
Spisová značka: SZ-MěÚK/19196/2020/02

Poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Vážená paní magistro,
Město Kaplice jako povinný subjekt dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, obdrželo dne 16.07.2020 Vaši žádost o
poskytnutí informací dle tohoto zákona, ve které žádáte o zaslání rozhodnutí čj. MěÚK/19665 ze dne 15.08.2016 a MěÚK/19245/2016 ze dne
09.08.2016.
Na základě Vaší žádosti Vám zasíláme požadovaná rozhodnutí.
S přáním krásného dne
Ing. Ivana Chromá
personalistka
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MěÚK/19665/2016
Pojslová Jana
380 303 107
jana.pojslova@mestokaplice.cz
DATUM: 15.8.2016

SDĚLENÍ
Městský úřad Kaplice, Odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16
odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), po posouzení podnětu, který dne 3.8.2016 podal
xxx xxxxx, nar. xx.x.xxxx, xxxxx xx, 382 41 Kaplice,
(dále jen "oznamovatel"), ve věci:
zahájení řízení o odstranění překážek na účelové komunikaci v Mostkách, Kaplice, na pozemku parc. č. 122/1v katastrálním území Mostky, vydává
podle ustanovení § 42zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů toto sdělení.
Silniční správní úřad po posouzení podnětu a na základě shromážděných podkladů silničním správním úřadem: z nahlížení do katastru nemovitostí, pasportu
místních komunikací Města Kaplice sděluje, že neshledal důvody k zahájení řízení z moci úřední.
Důvodem je, že stávající napojení areálu na silnici III/1581 hodnotí silniční správní úřad jako účelovou komunikaci (na pozemku par.č. 122/5), ve vlastnictví
Státního pozemkového úřadu, která není vedena v pasportu veřejně přístupných místních komunikací v majetku Města Kaplice a nemá charakter veřejně
přístupné účelové komunikace. Z tohoto důvodu nelze uplatnit ustanovení zákona o pozemních komunikacích.

Předmětná komunikace na pozemku par.č. 122/1 je účelovou komunikací, která slouží potřebě vlastníka nebo provozovatele uzavřeného prostoru objektu.
Tato účelová komunikace není přístupná veřejně, ale v rozsahu a způsobem, který stanoví vlastník nebo provozovatel uzavřeného prostoru nebo objektu.
Komunikace nacházející se uvnitř zemědělského areálu jsou neveřejné účelové komunikace ve vlastnictví Města Kaplice v souladu s § 7, ost.2 zákona o
pozemních komunikacích.
Zemědělský areál je dopravně napojen na veřejně přístupnou dopravní síť, v severní části na místní komunikaci evidovanou v pasportu místních komunikací
Města Kaplice.
Věcné břemeno chůze a jízdy, které evidováno na pozemku par.č. 122/1 k.ú. Mostky silniční správní úřad dle ustanovení zákona o pozemních komunikacích
není oprávněn vymáhat. Rozsah věcného břemene a jeho uplatňování v praxi mohou využít firmy podnikající v areálu a řešit pouze občansko právní formou.
Silniční správní úřad a speciální stavební úřad nejsou a nebyly příslušným správním orgánem k vydání opatření k povolení stavby oplocení areálu a jeho částí.
Ing. Jakub Žahourek
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Obdrží:
1. xxx xxxxx, xxxx č.p. xx, 382 41 Kaplice 1
2. Městský úřad Kaplice, odbor správy majetku, ekonomiky a školství, Náměstí č.p. 70, 382 41 Kaplice 1
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MěÚK/19245/2016
Pojslová Jana
380 303 106
jana.pojslova@mestokaplice.cz
DATUM: 9.8.2016

VYJÁDŘENÍ
Městský úřad Kaplice, Odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a
§ 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), sděluje ve věci:
„Povolení silničního správního úřadu k oplocení části účelové komunikace na pozemku par.č. 122/1 v k.ú. Mostky, který je zatížen věcným řemenem
chůze a jízdy pro firmy podnikající v areálu býv. Teletníku v Mostkách“,
podle ustanovení § 136 a §154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, následující:
1. Silniční správní orgán zhodnotil, že předmětná komunikace naplňuje hodnocení podle § 7, ost.2 zákona o pozemních komunikacích: „účelovou
komunikací je i pozemní komunikace, v uzavřeném prostoru nebo objektu, která slouží potřebě vlastníka nebo provozovatele uzavřeného prostoru
objektu. Tato účelová komunikace není přístupná veřejně, ale v rozsahu a způsobem, který stanoví vlastník nebo provozovatel uzavřeného
prostoru nebo objektu. V pochybnostech, zda z hlediska pozemní komunikace jde o uzavřený prostor nebo objekt, rozhoduje silniční správní úřad.“
2. Vzhledem k tomu, že se jedná o bývalý zemědělský areál, zhodnotil silniční správní orgán, že komunikace nacházející se uvnitř areálu jsou neveřejné
účelové komunikace ve vlastnictví Města Kaplice.
3. Areál je dopravně napojen na veřejně přístupnou dopravní síť, na východní části na silnici III/1581 a na severní části na místní komunikaci
evidovanou v pasportu místních komunikací Města Kaplice.
4. Uvedená účelová komunikace na pozemku par.č. 122/1 k.ú. Mostky není evidována v pasportu místních komunikací Města Kaplice.
5. Silniční správní orgán a speciální stavební úřad nejsou a nebyly příslušným správním orgánem k vydání opatření k povolení stavby oplocení areálu a
jeho částí.
6. Věcné břemeno chůze a jízdy, které evidováno na pozemku par.č. 122/1 k.ú. Mostky využívají firmy podnikající v areálu. Silniční správní orgán
neeviduje žádnou žádost o posouzení věcného břemene jízdy na předmětném pozemku. Rozsah věcného břemene a jeho uplatňování v praxi lzeřešit
pouze občansko právní formou.
Ing. Jakub Žahourek
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Obdrží:
1. Městský úřad Kaplice, Kancelář starosty a tajemníka, Náměstí č.p. 70, 382 41 Kaplice 1

