Žádost č. INFO 13/2019 – Informace týkající se zaslání kopie zápisu rozhodnutí o přeřazení
komunikace, parc.č. 1893/111 s uvedením důvodu přeřazení komunikace jako účelová,
vč.kopie zápisu souhlasu zastupitelstva
Informace poskytla: 25. 07. 2019 Ing. Karin Benatzká, vedoucí odboru místního hospodářství
Předmět žádosti :

žádost o zaslání kopie zápisu rozhodnutí o přeřazení komunikace, parc.č.
1893/111 s uvedením důvodu přeřazení komunikace jako účelová, vč.
kopie zápisu souhlasu zastupitelstva

Poskytnuté informace :
obdrželi jsme dne 23.07.2019 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, o zaslání kopie zápisu rozhodnutí o přeřazení komunikace na pozemku parc. č.
1893/111, v k.ú. Český Těšín, s uvedením důvodu přeřazení komunikace jako účelová včetně kopie
zápisu souhlasu zastupitelstva.
Stavba příjezdové komunikace k objektům občanské vybavenosti na adresách ul. Jablunkovská
1206/78b, 1972/76b a 1916/76a v Českém Těšíně, postavená na pozemku města Český Těšín parc. č.
1893/111, v k.ú. Český Těšín, nebyla silničním správním úřadem (Městský úřad Český Těšín, odbor
živnostenský a dopravy) nikdy zařazena (podle § 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích), jako místní komunikace. Vystavěna cesta má od kolaudace objektů stále stejný
dopravní význam, a to, že naplňuje nutnou komunikační potřebu dojezdu zásobovacích vozidel
k objektům za vjezdovou bránou, a tímto významem spadá do kategorie účelové komunikace.
Z výše uvedeného vyplývá, že město Vám nemůže dohledat Vámi požadovaný zápis o přeřazení
komunikace z místní komunikace na účelovou komunikaci, protože cesta na pozemku parc. č.
1893/111, v k.ú. Český Těšín, nebyla zařazena do místních komunikací podle zákona o pozemních
komunikacích. Pokud by tomu tak bylo, muselo by existovat Vámi požadované Rozhodnutí o vyřazení
místních komunikací ze sítě místních komunikací města Český Těšín, taktéž vydané příslušným
silničním správním úřadem, které není (neexistuje). Město Vám tedy nemůže doložit ani žáden zápis
souhlasu zastupitelstva o přeřazení komunikace jako účelové, neboť o takovém přeřazení nikdy
nerozhodovalo. Tyto úkony navíc nejsou v kompetenci zastupitelstva, ale silničního správního úřadu.
Město Český Těšín dohledalo ve svém archivu Rozhodnutí z 22.06.1995 vč. situace-Český Těšín
zařazení jednotlivých ulic města Český Těšín, které bylo vydáno příslušným silničním správním
úřadem (Městský úřad v Českém Těšíně, odbor správy majetku), podle již neúčinného zákona č.
135/1961 Sb., o pozemních komunikacích, z kterého vyplývá (str.3), že byla zařazena pouze
komunikace ul. Okružní jako místní II. třídy evid. č. 35b (vyznačeno v situaci barvou oranžovou)
v délce 760 m.

