
Magistrát města Ostravy 
Odbor dopravy 

datovou schránkou 

Tímto podle ust. § 13 zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů („zákon"), podává AREXIS, spol. s r.o., 

(dále jen „žadatel") žádost o následující informaci: 

Ve vztahu ke komunikaci nacházející se na parc.č.  k.ú. Polanka nad Odrou, vedené na LV Č.  u 

Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, k.p. Ostrava způsob využití „ostatní komunikace" žádáme o 

následující informace: 

1. Jakého charakteru a třídy je tato komunikace? 

2. Kdo je vlastníkem komunikace? 

3. Kdo je správcem komunikace? 

4. Kdy byla zkolaudována? 

5. Je komunikace veřejně přístupná? 

6. Jakým vozidlům je přístupná? 

7. Byla na této komunikaci stanovena místní úprava provozu? 

8. Pod jaké plány údržby spadá tato komunikace? 

9. Je tato komunikace v zimě udržována a tedy způsobilá k provozu? 

10. Žádáme o poskytnutí kopií všech dokladů, na jejichž základě odbor dopravy Magistrátu města Ostravy 

schválil umístění dopravní značky B11 Zákaz vjezdu všech motorových vozidel s dodatkovou tabulkou 

„MIMO VOZIDEL S POVOLENÍM ÚMOB POLANKA N.O.", která je na pozemku parc. Č. 4338 umístěna 

v blízkosti napojení pozemku parc.č. 4350. 

V případě postupu podle ust. § 14 odst. 5 písmeno b) zákona jsme připraveni poskytnout součinnost 

datovou schránkou. 

V Ostravě, dne 19. 8. 2022 

AREXIS spol. s.r.o. 



Magistrát města Ostrava 
odbor dopravy 

Vaše značka: 

Ze dne: 
Č. j.: 
Sp. zn.: 

Vyřizuje: 

Telefon: 

Fax: 

E-mail: 

Datum: 

19. 8. 2022 

SMO/5 5063 5/22/OD/  

S-SMO/542699/22/OD/2 

23. 8.2022 

Sdělení o odložení žádosti o informaci 

Vážený pane, 

AREXIS, spol. s r.o. 

Magistrát města Ostravy, odbor dopravy (dále jen „Povinný subjekt") obdržel dne 19. 8. 2022 Vaší žádost 
o poskytnutí informací dle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „InfZ"), (dále jen „Žádost"). 

Dle obsahu Žádosti požadujete tyto informace: 

„Ve vztahu ke komunikaci nacházející se na parc. Č.  k. ú. Polanka nad Odrou, vedené na L V č  

u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, kp. Ostrava pro způsob využití „ ostatní komunikace" 

žádáme o následující informace: 
1. Jakého charakteru a třídy je tato komunikace? 
2. Kdo je vlastníkem komunikace? 
3. Kdo je správcem komunikace? 
4. Kdy byla zkolaudována? 
5. Je komunikace veřejně přístupná? 
6. Jakým vozidlům je přístupná? 
7. Byla na této komunikaci stanovena místní úprava provozu? 
8. Pod jaké plány údržby spadá tato komunikace? 
9. Je tato komunikace v zimě udržována a tedy způsobilá k provozu? 
10. Žádáme o poskytnutí kopií všech dokladů, na jejichž základě odbor dopravy Magistrátu města Ostravy 

schválil umístění dopravní značky B11 Zákaz vjezdu všech motorových vozidel s dodatkovou tabulkou 

„MIMO VOZIDEL S POVOLENÍM ÚMOB POLANKA N.O. „ která je na pozemku parc. Č.  umístěna 

v blízkosti napojení pozemku parc. Č. ." 

Informace, o které žádáte, se nevztahují k působnosti našeho odboru a nejsou nám známy. Řešení 

problematiky místních a účelových komunikací je  svěřeno městským obvodům. 

Obecně závaznou vyhláškou Č. 14/2013, Statutem města Ostravy je  v článku Č. 23 svěřeno městským 

obvodům: 
a) v samostatné působnosti 
- zajišťovat v souladu se zvláštními předpisy správu místních komunikací III. a IV. třídy včetně jejich 

součástí a příslušenství s výjimkou mostních objektů (§ 12 odst. 1 písm. b) zákona Č. 13/1997 Sb., 
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o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o pozemních komunikacích")), 

s výjimkou veřejného osvětlení a světelně signalizačních zařízení sloužících k řízení provozu a organizace 

parkování a odstavování vozidel včetně jednotného technického vybavení parkovišt' a místních komunikací, 

a s výjimkou zajišťování zimní údržby vybraných místních komunikací III. třídy, 

b) v přenesené působnosti 

- vykonávat působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací podle § 40 odst. 5 písm. a) 

a dále b) vyjma § 23 odst. 1 a 3 zákona o pozemních komunikacích a ve věcech účelových komunikací podle 

§ 40 odst. 4 písm. a) a b) zákona o pozemních komunikacích. Vydávají závazná stanoviska dotčeného orgánu 

ve společném územním a stavebním řízení ve smyslu § 10 odst. 5) zákona o pozemních komunikacích 

ve věcech místních komunikací, 

- piní úkoly podle zákona o pozemních komunikacích stanovené v § 41, 

- piní úkoly dle zákona o provozu na pozemních komunikacích stanovené v § 77 a 77a ve věcech místních 

komunikací III. a IV. třídy a účelových komunikací, 

- vykonávají působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných 

účelových komunikací podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích35 včetně vydávání 

společného povolení podle § 94j odst. 1 stavebního zákona a vydávání závazných stanovisek dotčeného 

orgánu ve společném územním a stavebním řízení ve smyslu § 94j odst. 2 téhož zákona. 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti Vám tedy k Vaší Žádosti o informace v režimu InfZ sdělujeme, 

že tuto Žádost v souladu s § 14 odst. 5 písm. c) InfZ odkládáme, neboť požadované informace se nevztahují 

k působnosti Magistrátu města Ostravy, odboru dopravy, jakožto osloveného povinného subjektu. 

Informace o komunikaci nacházející se na parc. č.  k.ú. Polanka nad Odrou Vám mohou sdělit pouze 

na Úřadu městského obvodu Polanka nad Odrou. 

otisk úředního razítka 

Za správnost vyhotovení: 

- elektronicky podepsáno - 
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