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OdpovČć na žádost dle zákona þ. 106/1999 Sb., o svobodném pĜístupu k informacím, ve
znČní pozdČjších pĜedpisĤ
Dne 31.01.2016 byla doruþena MČstskému úĜadu Žatec Vaše žádost dle zákona þ. 106/1999
Sb., o svobodném pĜístupu k informacím, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. K žádosti Vám
poskytujeme tyto informace (otázky jsou doslovnČ pĜepsány z textu žádosti):
1. V kterém roce byl zpracován pasport místních komunikací na území MČsta Žatec dle § 5
Vyhlášky 104/1997 Sb.?
OdpovČć: První elektronický pasport komunikací byl v programu KOMPAS zpracován
v letech 1998 - 1999. Poslední verze elektronického pasportu komunikací byla novČ
zpracována v roce 2009 v programovém prostĜedí GSWeb a je stále používána.
2. Bylo pĜi zpracování pasportu místních komunikací kontrolováno, zda místní komunikace
leží na pozemcích ve vlastnictví MČsta Žatec, jak požaduje § 9 zákona 13/1997 Sb.?
OdpovČć: Ustanovení § 9 zákona þ. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znČní do
12.11.2015 nestanovila jako podmínku existence místní komunikace vlastnictví pozemku
pod touto komunikací. Ustanovení § 9 odst. 1 v platném znČní (tedy po 12.11.2015) již
výslovnČ uvádí, že stavba dálnice, silnice a místní komunikace není souþástí pozemku.
Zpracovatel pasportu místních komunikací tedy nemČl za povinnost zjišĢovat vlastníka
pozemku pod místní komunikací, tzn. ani Vámi dotazovaná kontrola nebyla provádČna.
3. Jestliže bylo zjištČno, že místní komunikace se nachází na pozemcích jiných vlastníkĤ,
bylo o tomto problému vyrozumČno vedení MČsta Žatec? Kdy obdrželo vedení MČsta
Žatec tuto informaci?
OdpovČć: Vedení MČsta Žatec nemohlo být informováno o pĜípadných pozemkových
nesouladech v rámci zpracování pasportu místních komunikací, jelikož v rámci tohoto
zadání nebylo zjišĢování pozemkĤ provádČno (viz odpovČć na pĜedchozí dotaz). PĜípadné
v minulosti zjištČné majetkové nesoulady byly a jsou Ĝešeny individuální cestou
s vlastníky pozemkĤ.
JiĜí Dobruský
vedoucí odboru dopravy
a silniþního hospodáĜství

- otisk úĜedního razítka -
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