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28.01.2o2o

odpověd' k žádosti dle zák. č. 106/1999 sb., o svobodnér pii9lcpu k informacím ze dne
22.01.2o2o,.aslané , ve Věci poskytnutí
paspoňizace veřejné komunikace na pozemku parc. č.969, k. ú. Bilina - Újezd

Městský úřad Bílina, odbor dopravy, jako Věcně a místně přís|ušný silniční spráVní úřad, Vám na
základě došlé žádosti ze dne 22.01,2020, dle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu
k informacím, Ve Věci poskyinutí pasportizace Veřejné komunikace na pozemku parc. č. 969,
k. ú. Bílina - tjjezd, sděluje ná§ledující:

V příloze tohoto pňpisu Vám poskytujeme \.ýstřižek pořízený z paspoítu místních komunikaci
Vedeného městem Bilina, tj. Vlastníkem místních komunikací. Povinnost vést evidenci místních
komunikací je obsažena V ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 13/1997 sb., o pozemních komunikacích,
V platném znění, a to V rczsahu podle ustanovení § 5 Vyhlášky é, 10411997 sb., kterou §e provádí
zákon o pozemních komunikacích, V plainém znění. Šedou barvou jsou označeny místní komunikace
l. - lll. třídy (viz ust. § 6 odst.2 písm. a) -c) zákona o pozemních komunikacích) a žlutou barvou poté
místní komunikace lV. třídy (viz u§t. § 6 odst.2 písm. d) zákona o pozemních komunikacích).

z poskytnutého \^ýstnžku, jakoáo ze zákona o pozemních komunikacích, poté VyplýVá to, že na
pozemku parc. č. 969, k. ú. Bílina - tÚieza, se způsobem využití jako ostatní komunikace, se
nenachází místní komunikace, nýbž komunikace, ktera, dle názoru zdejšího silničního spráVního
úřadu, svými parametry odpovídá veřejně přístupné účelové komunikaci (viz ust. § 7 zákona o
pozemních komunikacích). Povinnost evidovat účelové komunikace, ať už veřejně přístupné ěi veřejně
nepňstupné, není poté zákonem dána. V této souvislosti tedy není možné poskytnout pasportizaci
Veřeině přístupné účelové komunikace, umístěné na pozemku parc. ě, 969, k, ú. Bílina - tJiezd.
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