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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů    

 

 

Úřad městské části Praha 9 obdržel dne 23.2.2017 Vaši žádost o poskytnutí informace, dle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž žádáte sdělení: 

 

1) V katastru nemovitostí není možné vyhledat vlastníka komunikace na pozemcích 3361, 3362 a 

3363, ale pouze vlastníka pozemku (Dopravní podnik hl. města Prahy a.s.). Dle katastru 

nemovitostí jsou pozemky bez věcného břemene, vedené jako manipulační plocha. Žádám tímto 

o poskytnutí informací k vlastníkovi komunikace na těchto pozemcích. Předpokládám, že 

komunikace byla, jako stavba, předána do užívání na základě souhlasu vlastníka pozemku, 

územního a kolaudačního rozhodnutí, o které tímto žádám, stejně jako vysvětlení, z jakého 

důvodu není zapsána v katastru nemovitostí, kde je stále vedena jako manipulační plocha 

akciové společnosti, nikoliv jako komunikace patřící obci. 

 

2) V katastru nemovitostí není možné vyhledat vlastníka komunikace na pozemcích 3924/1, pouze 

vlastníka pozemku (Hlavní město Praha). Dle katastru nemovitostí je pozemek bez věcného 

břemene, veden jako ostatní komunikace. Žádám tímto o poskytnutí informací k vlastníkovi 

komunikace na tomto pozemku. Předpokládám, že komunikace byla, jako stavba, předána do 

užívání na základě souhlasu vlastníka pozemku, územního a kolaudačního rozhodnutí, o které 

tímto žádám, stejně jako vysvětlení, z jakého důvodu není zapsána v katastru nemovitostí. 

 

 

Odbor výstavby a územního rozvoje Vám sděluje, že dle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. o 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vlastníkem dálnic a silnic I. třídy je stát. 

Vlastníkem silnic II. a III. třídy je kraj, na jehož území se silnice nacházejí, a vlastníkem místních 

komunikací je obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí. Vlastníkem účelových 

komunikací je právnická nebo fyzická osoba. Stavba dálnice, silnice a místní komunikace není 

součástí pozemku. 

Kolaudační rozhodnutí pro Vámi požadované komunikace na pozemcích parc. č. 3361, 3362, 3361 a 

3924/1 v k.ú. Libeň, se v archivu Úřadu městské části Praha 9 nedohledaly.  

Odbor výstavby a územního rozvoje pouze dohledal, že komunikace při ul. Stará Spojovací na 

pozemcích parc. č. 3361, 3362 a 3363 v k.ú. Libeň, je ve správě a údržbě Technické správy 

komunikací hl. m. Prahy. 
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Podle zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

se stavby komunikací neevidují. 

 

 

 

 

 

Ing. Václav Vaněk 

vedoucí odboru výstavby a územního rozvoje 

otisk úředního razítka 
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