
Žádost o informace podle zákona Č. 106/1999 Sb. 

Magistrát města Ostravy 

odbor dopravy 

Prokešovo nám. 8 

729 30 Ostrava 

V Ostravě dne 24.9.2021 

Žadatel: 

v 

Žádost o informace - rozhodnutí o povoleni sjezdu 

Dobrý den, 

na adrese Závodní 1146/89,70030 Ostrava- Zábřeh, se nachází stavba, přičemž z každé strany stavby 

se nachází sjezd na pozemní komunikaci (v přílohách označený jako vjezd č. J. a vjezd Č. IL). Oba tyto 

sjezdy pak vedou přes chodník, na kterém v místě obou sjezdů není slepecká dlažba. Výše uvedená 

stavba stojí na pozemku p. Č. St.  pro katastrální území Zábřeh nad Odrou, 

v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitých věcí ČR vykonává Katastrální úřad pra 

Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava. 

S ohledem na výše uvedené ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Vás žádám o zpřístupnní následujících informací; 

1. Jsou výše uvedené sjezdy úředně povoleny? 

Z. Pro případ, že je některý z uvedených sjezdů úředně povolen, žádám o specifikaci příslušného 

rozhodnutí, na jehož základě, byl sjezd povolen. 

V dané věci se jedná o oblast výkonu veřejné správy a zároveň je zde naléhavý veřejný zájem, neboť se 

v místech sjezdů na pozemní komunikaci mohou vyskytovat osobní automobily a současně v místě 

těchto sjezdů není umístěna slepecká dlažba, ačkoliv tyto sjezdy vedou přes chodník. 

Informace žádám zaslat do datové schránky. Za jejich poskytnutí předem děkuji. 

S pozdravem, 

Přílohy: 

- Označení vjezdů - vjezd Č. I. a vjezd Č. 11; 

- Označení stavby na adrese Závadní 1146/89, 70030 Ostrava - Zábřeh. 

~ ~ 

: 
~ 



Magistrát města Ostravy 
odbor dopravy 

Vaše značka: 
Ze dne: 
Č. j.: 
Sp. zn.: 

Vyřizuje: 
Telefon: 
Fax: 
E-mail: 

Datum: 

SMO/63 5339/21 /OD/
SMO/627708/2 1/OD/2 

2021-10-12 

Připojení nemovitosti na pozemní komunikace v křižovatce ul. Závodní s ul. Rudnou v Ostravě 
-Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace dle zák. Č. 106/1999 Sb.. ve znění pozdějších předpisů 

Podáním ze dne 11.10.2021 jste se obrátila na zdejší odbor dopravy Magistrátu města Ostravy s žádostí o 
poskytnutí informací dle zák. Č. 106/1999 Sb.. ve znění pozdějších předpisů, a to: 

1. Zda jsou úředně povoleny dva sjezdy (a patrně i nájezdy) z nemovitosti na pozemku p.č.  v k.ú. 
Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, na pozemní komunikaci 

2. Pro případ, že je některý z uvedených sjezdů úředně povolen, specifikovat rozhodnutí, na jehož 
základě byl sjezd (a nájezd) povolen 

Svůj požadavek odůvodňujete naléhavým veřejným zájmem s tím, že se v místech dopr. připojení k uvedené 

nemovitosti mohou vyskytovat osobní automobily a že zde není slepecká dlažba, ačkoliv připojení vedou přes 
chodník. 

Vaše žádost o podání informací podle zák. Č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů ve shora uvedené 

záležitosti se týká působnosti silničního správního úřadu dle § 10 zákona Č. 13/1997 Sb. o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, avšak odbor dopravy Magistrátu města Ostravy v obou případech 

takovou působnost nevykonává. 

Vaši žádost o informaci proto v obou bodech podle ustanovení §4, odst. 5, písm. c), zákona Č. 106/1999 Sb. o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odkládáme. 
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