Magistrát města České Budějovice
Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím

Informace týkající se napojení pozemku
Žádost o poskytnutí informací - týkající se napojení pozemku parc. č. 1844/2 v k.ú. České Budějovice 3 (dále jen „Pozemek“)
k pozemkům (účelovým komunikacím) parc. č. 1844/23, parc. č. 1844/16, parc. č. 1844/11, parc. č. 1844/12 v k.ú. České
Budějovice 3 (dále jen „Komunikace“) a dopravního značení pro Komunikace”.
Na základě informací poskytnutých odborem dopravy a silničního hospodářství a odborem správa veřejných statků
Magistrátu města České Budějovice Vám povinný subjekt sděluje následující.
Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství:
Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství jako věcně a místně příslušný silniční správní
úřad ve věcech místních komunikací dle ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů a ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a)
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů k dotazu, zda je v současné době Pozemek
platně napojen na Komunikace, resp. zda jsou vjezdy na Pozemek (resp. výjezdy z Pozemku) platně povoleny a zároveň o
poskytnutí příslušných rozhodnutí o povolení vjezdů na Pozemek z Komunikace (resp. výjezdů z Pozemku na Komunikaci)
uvádí:
Příslušný silniční správní úřad se při připojování pozemních komunikací řídí § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 13/1997 Sb.“). Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o
připojení veřejně přístupné účelové komunikace na veřejně přístupnou účelovou komunikaci a dle § 10 odst. 4 písm. a)
zákona č. 13/1997 Sb. – „připojení dálnice, silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace k dálnici,
silnici nebo místní komunikaci, o úpravě takového připojení nebo o jeho zrušení …“ nebyla příslušným silničním správním
úřadem vydána rozhodnutí o připojení, neboť na základě výše uvedeného se rozhodnutí o připojení nevydává.
Tyto veřejně přístupné účelové komunikace byly projednávány a zrealizovány při rozšiřování území v rámci projednávání
hypermarketu, čerpací stanice, obchodu s nábytkem, restaurací.
Součástí tohoto vyjádření je opatření obecné povahy, kterým se stanovuje místní úprava provozu, které bylo odborem dopravy
a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice vydáno na základě návrhu žádosti společnosti Albert České
republiky s.r.o. na parkoviště této společnosti. V souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a spisovým a skartační řádem povinného subjektu Magistrát města České
Budějovice odbor dopravy a silničního hospodářství jinými stanoveními místní úpravy provozu na dotčených komunikacích
nedisponuje.
Magistrát města České Budějovice, odbor správa veřejných statků:
Dle § 9 zákona č. 13/1997 Sb. vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace vede evidenci jím vlastněných pozemních
komunikací. Uvedený zákon neupravuje evidenci účelových komunikací.
Jako správce komunikací vede odbor správy veřejných statků Magistrátu města České Budějovice pasport komunikací pouze
těch komunikací, které jsou ve vlastnictví statutárního města České Budějovice. To se týká i pasportu dopravního značení,
které je součástí dané komunikace.
Výňatek z pasportu komunikací týkající se pozemku parc. č. 1844/23 v k.ú. České Budějovice 3, jehož je statutární město
České Budějovice vlastníkem, je přílohou tohoto vyjádření.

