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Poskytnutí informace

Městský úřad Židlochovice, se sídlem Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, kancelář

tajemníka, pracoviště Nádražní 750, 667 01 Židlochovice, jako správní orgán příslušný ve

smyslu ustanovení § 10, § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „správní řád“), současně jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2

odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „InfZ“), obdržel dne 04. 05. 2020 „Žádost o součinnost – zaslání

rozhodnutí o povolení stavby dle InfZ“, od XXXXXX XXXXXXXXXXX nar. XXXX a XXXX XXXXXXXXXXX

nar. XXXXX oba bytem XXXXX XXXXXXX čp. XXXX XXX XX XXXXXXXXX v zastoupení JUDr. Davidem

Vostrejžem, AK Vrchlického sad 18993/3, 602 00 Brno (dále jen „žadatel“).



Žadatel ve své žádosti požadoval zaslání rozhodnutí, na základě kterého byl stát oprávněn

zbudovat na pozemku p.č. 565 - k.ú. Nosislav (s ní mž přímo sousedí pozemek p.č. 640/1 k.ú.

Nosislav, na kterém leží místní komunikace, ul. Dolní Kroupná) chodník a pozemní

komunikaci, ke kterým klienti (vlastníci pozemku p.č. XXX – XXXX a XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX

XXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXXX nikdy neudělili souhlas, odbor dopravy Městského úřadu

Židlochovice, obecní úřad obce s rozšířenou působností, podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č.

13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o

pozemních komunikacích) příslušný silniční správní úřad a speciální stavební úřad ve věcech

silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací a speciální stavební úřad ve

věcech místních komunikací k předmětné žádosti sděluje:

a)  Po prostudování speciálnímu stavebnímu úřadu MěÚ Židlochovice dostupných

archivů je nutno konstatovat, že žádné doklady, dokumentace a ani žádné rozhodnutí o

povolení stavby chodníku na pozemku p.č. 565, k.ú. Nosislav (údajně ze 70. let

dvacátého století) nebyly nalezeny. Proto nelze požadované rozhodnutí zaslat. Nebyly

nalezeny ani žádné jiné doklady ani jiná rozhodnutí týkající se uvedené věci – stavby

pozemní komunikace na předmětném pozemku.

b)  Silniční správní úřad MěÚ Židlochovice může jen potvrdit, že na předmětném

pozemku p.č. KN 565 v k.ú. Nosislav historicky existuje pozemní komunikace. Jedná

se z převážné části (bez geodetického zaměření nelze přesněji určit) o komunikaci pro

pěší – chodník, přilehlý k místní komunikaci III.třídy, umístěné na pozemku p.č.

640/1, k.ú. Nosislav (ul. Dolní Kroupná). Podle zákona o pozemních komunikacích a

vyhlášky č. 104/1997 Sb. kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích je
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chodník místní komunikací IV. třídy (místní komunikace IV. třídy je veřejně přístupná

pozemní komunikace, nepřístupná provozu silničních motorových vozidel).

Mgr. Ivana Kejřová

tajemnice Městského úřadu Židlochovice
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