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Sdělení k žádosti o informace

Dne 10. 12. 2021 jste se obrátil na Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm s žádostí o informace 

podanou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb."), prostřednictvím které žádáte o sdělení následujících 

informací:

„1) Evidujete pozemní komunikaci nacházející se z převážné části na pozemku parc. č. 3117/1, k. 

ú. Karolínka, a která je blíže specifikována na níže uvedené přehledové mapce (červené 

vyznačení), v evidenci pozemních komunikací (tzv. pasport pozemních komunikací) vedené dle 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů?

2) Pokud ano, v jaké kategorii a třídě tuto pozemní komunikaci evidujete ve smyslu zákona o 

pozemních komunikacích? Tj. jako účelovou komunikaci nebo jako jinou kategorii/třídu?

3) Pokud ne, je Vám z jiného důvodu v rámci Vaší úřední činnosti známo, do jaké kategorie a třídy 

je tato pozemní komunikace zaražena? Pokud ano, uveďte prosím zařazení této pozemní 

komunikace (kategorie, případně rovněž třída) a důvod, na němž toto zařazení zakládáte (např. 

předchozí rozhodnutí).“

Po posouzení obsahu žádosti konstatuji, že body 1) a 2) Vaší žádosti nespadají do působnosti 

povinného subjektu, neboť město Rožnov pod Radhoštěm vede v souladu s § 9 odst. 2 zákona č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů evidenci pouze jimi 

vlastněných komunikací. Jedná se o místní příp. některé účelové komunikace v katastru města 

Rožnov pod Radhoštěm. Vámi označená komunikace se nachází v katastrálním území obce 

Karolínka..

Dle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt posoudí žádost a v případě, že 

se požadované informace nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou
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skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

S ohledem na tyto skutečnosti tak povinný subjekt Vaši žádost v bodě 1) a 2) v souladu 

s uvedeným ustanovením odkládá.

Pokud jde o bod 3) Vaší žádosti tak povinný subjekt v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 

106/1999 Sb., sděluje, že z úřední činnosti mu není známo do jaké kategorie a třídy je uvedená 

pozemní komunikace zařazena.

S pozdravem

Bc. Pavlína Štefániková Plesníková 

vedoucí odboru kanceláře starosty 
(dokument je opatřen elektronickým podpisem)


