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Sdělení informace k p.č. 293/41,293/36 v k.ú. NJ-DP žádost o informaci dle zákona č. 106/1999
Sb. o svobodném přístupu k informacím
Vážený pane,
dne 03.10.2018 byla na zdejší úřad doručena Vaše žádost o sdělení informace k příjezdu z místní
komunikace na pozemek parc.č. 293/41 v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí. V žádosti žádáte o sdělení
a doložení kopie rozhodnutí včetně mapových podkladů se zakresleným sjezdem.
Kontrolou na zdejším odboru dopravy bylo zjištěno, že do dnešního dne nebylo vydáno žádné takové
rozhodnutí, ani nebylo o takové připojení požádáno. Není možné tedy Vaší žádosti vyhovět. K postupu
žádosti o připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci uvádím, že silniční správní úřad
rozhoduje na základě žádosti vlastníka pozemku, kdy se rozhoduje formou správního rozhodnutí, kdy
se připojení povolí či nepovolí, resp. se žádost zamítne, pokud žádosti nelze vyhovět. V takovém řízení
je účastníkem řízení žadatel a vlastník dotčené komunikace. Dotčeným orgánem v tomto řízení je PČR,
kdy dopravní inspektorát vydává závazné stanovisko. Ostatní vlastníci přilehlých nemovitostí mohou
případně uplatnit svá práva jako účastníci řízení v územním případně stavebním řízení.
Dále bylo provedeno dohledání i v materiálech Odboru územního plánování a stavebního řádu, kdy
bylo zjištěno, že tento odbor rovněž neeviduje žádné povolení ani jiné dokumenty týkající se sjezdu
z pozemku parc. č. 293/41 a 293/36 v katastrálním území Nový Jičín – Dolní Předměstí.
Současné se omlouvám za opožděnou odpověď, kdy nebylo možno z důvodu hledání v archivu obou
odborů, odpovědět dříve.

Pavel Žáček
referent odboru dopravy
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