Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Krásné Pole

Vaše značka:
Ze dne:
Č. j.:
Sp. zn.:

KPOL/1271/16/Or
S-KPOL/1271/16

Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mai:

Kateřina Ormandy
+ 420 599 426 103
+ 420 599 426 109
kormandy@krasnepole.ostrava.cz

Datum:

24.8.2016

AGOSTO FIN s.r.o.
nám. Msgre Šrámka 885/7
702 00 Moravská Ostrava
zasláno do datové schránky

Informace
Dne 18.8.2016 podala společnost AGOSTO FIN s.r.o., IČ 27840689, Msgre Šrámka 885/7, Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava, zastoupena Jiřím Bradáčem Havlíčkovo nám. 782/7, Poruba, 708 00 Ostrava
žádost o poskytnutí informace dle § 13, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.
Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu Krásné Pole, jako silniční správní úřad příslušný
podle § 40 odst. 5 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen
„zákon o pozemních komunikacích“), ustanovení § 139 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění a ustanovení čl. 23 OZV města Ostravy č. 14/2013 (Statut města Ostravy),
v platném znění, poskytuje tuto informaci:
-

Na pozemku parc.č. 2273 v k.ú. Krásné Pole se nenachází pozemní komunikace splňující
náležitosti pozemní komunikace vymezené v ustanovení § 2 zákona č. 13/1997 Sb.

-

Na základě znalostí úřadu na tomto úseku rozhodování vás informujeme, že svislá dopravní
značka B1 Zákaz vjezdu všech vozidel je na pozemku parc.č. 2273 v k.ú. Krásné Pole umístěna
více jak 10 let. V archivu SMO – ÚMOb Krásné Pole nelze stanovení dohledat, neboť stanovení
místní úpravy provozu na pozemních komunikacích má skartační lhůtu pouze 10 let.

-

SMO – ÚMOb má k dispozici pasportní informační systém dopravního značení, v kterém výše
uvedená dopravní značka B1 je navedena jako platná.

-

Dle zákona 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) v platném znění není stavba
zpevněné plochy (asfalt) předmětem evidence a nepodléhá zápisu do katastru. Předmětem
evidence je pouze pozemek v podobě parcel. Z těchto důvodů není stavba zpevněné komunikace
zapsána v katastru nemovitostí.

-

Kdo stavbu zpevněné plochy postavil a od jakého data se tato komunikace provozuje, není ÚMOb
Krásné Pole známo, neboť v místním archivu nejsou ke stavbě a dotčenému pozemku k dispozici
žádné podklady. V minulosti byl pro městský obvod příslušným stavebním úřadem ÚMOb
Poruba. ÚMOb Poruba poskytl ÚMOb Krásné Pole pouze část archivu, neboť archiv byl
v Porubě v minulosti poškozen.

-

Údržbu asfaltu provádí vlastníci dotčeného pozemku. Stavební úpravy a činnosti v rámci údržby,
jestliže provedení nemůže negativně ovlivnit stabilitu stavby nebo životní prostředí, nedochází
k rozšíření a nemohou být dotčeny zákonem chráněné zájmy a práva jiných osob nevyžadují
stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

Kateřina Ormandy
úředník úseku silničního správního úřadu
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