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Odpověď k žádosti dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 
20.01.2021, zaslané 

ve věci poskytnutí 
správního (deklaratorního) rozhodnutí k veřejně přístupné účelové komunikaci na pozemku 
parc. č. 188/43, 188/45 a 188/47, vše k. ú. Chotějovice  
 
 
Městský úřad Bílina, Odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad, vám na 
základě došlé žádosti ze dne 20.01.2021, dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve věci poskytnutí správního (deklaratorního) rozhodnutí k veřejně přístupné účelové 
komunikaci na pozemku parc. č. 188/43, 188/45 a 188/47, vše k. ú. Chotějovice, sděluje následující: 
 
V příloze tohoto přípisu Vám poskytujeme výstřižek pořízený z pasportu místních komunikací 
vedeného městem Bílina, tj. vlastníkem místních komunikací, ze kterého vyplývá, že předmětná 
komunikace je umístěna mimo katastrální území města Bílina. Nejedná se tedy i místní komunikaci.  
 
Povinnost vést evidenci místních komunikací je zakotvena ustanovením § 9 odst. 2  
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, a to v rozsahu podle ustanovení 
§ 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění.  
 
Povinnost vést evidenci účelových komunikací, ať už veřejně přístupných či veřejně 
nepřístupných, není, zákonem o pozemních komunikacích, dána.  
 
Z dikce zákona o pozemních komunikacích dále vyplývá, že rozhodnutí o zařazení do kategorie se 
nevztahuje k účelovým komunikacím; ty nevznikají rozhodnutím o zařazení, ale vůlí jejich 
vlastníka (viz ustanovení § 3 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích).  
 
Na základě výše uvedeného tedy není možné poskytnout správní (deklaratorní) rozhodnutí o 
určení, že se na pozemku parc. č. 188/43, 188/45 a 188/47, vše k. ú. Chotějovice, nachází 
veřejně přístupná/é účelové komunikace. 
 
S pozdravem 
 
 
 
„otisk úředního razítka“  
 
  
Ing. Oldřich Jedlička, DiS. v. r. 
vedoucí odboru dopravy 

Váš dopis zn.: --- 

Ze dne: 20.01.2021 

Naše značka: Sp. zn.: MUBI  2441/2021/OD/Je 

 Č. j.:      MUBI  2788/2021 

 
Vyřizuje Ing. Oldřich Jedlička, DiS. 

Tel.: +420 417 810 890 

Mobil: +420 720 942 855 

E-mail: jedlickao@bilina.cz  

  

Bílina: 22.01.2021 

ODBOR DOPRAVY 
Vedoucí odboru 
Ing. Oldřich Jedlička, DiS. 

  
 
 

mailto:ePodatelna@bilina.cz
mailto:jedlickao@bilina.cz


Příloha: Výstřižek z pasportu MK.  
 
Červená linie značí hranici katastrálního území města Bílina. Požadované pozemky par. č. 188/43, 
188/45 a 188/47, vše k. ú. Chotějovice se již nachází na katastrální území obce Světec. Vlastníkem 
předmětných pozemků je město Bílina. 
 

 




