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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9 – ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 

Sokolovská 14/324, Praha 9 - Vysočany, 180 49 

Odbor dopravy 

Oddělení správních činností 
 

 

 
V Praze dne 15.12.2021 

 

                                                                                            PRK Partners s.r.o., advokátní kancelář 

zn. : ZPI – 96/2021                JUDr. Jakub Lichnovský, MHA 

sp.zn.: S MCP09/141130/2021/2                                      Jáchymova 26/2 

č.j.: MCP09/143644/2021                                                 110 00 Praha 1      

Vyřizuje: Gabrielová 

Email: gabrielovap@praha9.cz 

 

Poskytnutí informace na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím  

 

Úřad městské části Praha 9, Odbor dopravy, obdržel Vaší žádost o poskytnutí informace dle 

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

(dále jen „InfZ“) týkající určení a kategorizace pozemních komunikací: 

 

(1) poskytnutí informace ohledně kategorie ulice Lisabonská (dle Vašeho sdělení ze dne 7. 12. 

2021 rozumíme, že ulice Lisabonská je veřejně přístupnou účelovou komunikací ve smyslu ust. 

§ 2 odst. 2 a násl. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "ZOPK")) a přilehajících (nepojmenovaných) ulic vedoucích okolo 

nadzemního parkovacího domu východním (jihovýchodním) směrem z ulice Lisabonská, a to 

ve smyslu § 2 odst. 2 ZOPK, jež se nacházejí na níže uvedených pozemcích: 

 

a. v katastrálním území Libeň (730897), parc. č.: 3343/8, číslo LV: 1923, výměra 

3234m2, způsob využití: ostatní komunikace, druh pozemku: ostatní plocha; 

 

Dle InfZ Vám sdělujeme, že výše zmíněný pozemek není samostatnou pozemní 

komunikací, a tudíž se jedná o chodník, který je součástí komunikace Českomoravská – 

ust. § 12 odst. 4. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů.  

 

b. v katastrálním území Libeň (730897), parc. č.: 3990/2, číslo LV: 1923, výměra 

966m2, způsob využití: jiná plocha, druh pozemku: ostatní plocha; 

 

Dle InfZ Vám sdělujeme, že výše zmíněný pozemek není samostatnou pozemní 

komunikací, a tudíž se jedná o chodník, který je součástí komunikace Českomoravská – 

ust. § 12 odst. 4. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů.  

c. v katastrálním území Libeň (730897), parc. č.: 3918/2, číslo LV: 7024, výměra 

2917m2, způsob využití: ostatní komunikace, druh pozemku: ostatní plocha; 
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Dle InfZ Vám sdělujeme, že výše zmíněný pozemek je část komunikace Lisabonská, která 

je veřejně přístupnou účelovou komunikací. 

 

d. v katastrálním území Libeň (730897), parc. č.: 3918/1, číslo LV: 7024, výměra 

1454m2, způsob využití: ostatní komunikace, druh pozemku: ostatní plocha; 

 

Dle InfZ Vám sdělujeme, že výše zmíněný pozemek je část komunikace Lisabonská, která 

je veřejně přístupnou účelovou komunikací. 

 

e. v katastrálním území Libeň (730897), parc. č.: 3343/86, číslo LV: 7024, výměra 

220m2, způsob využití: ostatní komunikace, druh pozemku: ostatní plocha; 

 

Dle InfZ Vám sdělujeme, že výše zmíněný pozemek je část komunikace Lisabonská, která 

je veřejně přístupnou účelovou komunikací. 

 

f. v katastrálním území Libeň (730897), parc. č.: 3919/8, číslo LV: 7024, výměra 27m2, 

způsob využití: ostatní komunikace, druh pozemku: ostatní plocha; 

 

Dle InfZ Vám sdělujeme, že výše zmíněný pozemek je část komunikace Lisabonská, která 

je veřejně přístupnou účelovou komunikací. 

 

g. v katastrálním území Vysočany (731285), parc. č.: 1935/1, číslo LV: 2439, výměra 

1939m2, způsob využití: ostatní komunikace, druh pozemku: ostatní plocha; 

 

Dle InfZ Vám sdělujeme, že výše zmíněný pozemek je část komunikace Lisabonská, která 

je veřejně přístupnou účelovou komunikací. 

 

h. v katastrálním území Libeň (730897), parc. č.: 3344/13, číslo LV: 7024, výměra 

267m2, způsob využití: ostatní komunikace, druh pozemku: ostatní plocha; 

 

Dle InfZ Vám sdělujeme, že výše zmíněný pozemek je účelová komunikace. 

 

i. v katastrálním území Libeň (730897), parc. č.: 3344/1, číslo LV: 7024, výměra 

3888m2, způsob využití: ostatní komunikace, druh pozemku: ostatní plocha; 

 

Dle InfZ Vám sdělujeme, že výše zmíněný pozemek je účelová komunikace. 

 

j. v katastrálním území Libeň (730897), parc. č.: 3344/18, číslo LV: 7024, výměra 

760m2, způsob využití: ostatní komunikace, druh pozemku: ostatní plocha; 

 

Dle InfZ Vám sdělujeme, že výše zmíněný pozemek je účelová komunikace. 

 

k. v katastrálním území Libeň (730897), parc. č.: 3344/22, číslo LV: 7024, výměra 

1144m2, způsob využití: jiná plocha, druh pozemku: ostatní plocha; 

 

Dle InfZ Vám sdělujeme, že výše zmíněný pozemek je účelová komunikace. 
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(2) poskytnutí informace ohledně kategorie (nepojmenované) ulice přiléhající východně k ulici 

Lisabonská, a to ve smyslu § 2 odst. 2 ZOPK, jež se nachází na níže uvedených pozemcích: 

 

a. v katastrálním území Libeň (730897), parc. č.: 1935/6, číslo LV: 2439, výměra 83m2, 

způsob využití: jiná plocha, druh pozemku: ostatní plocha; 

 

Dle InfZ Vám sdělujeme, že výše zmíněný pozemek nebyl nalezen. 

 

b. v katastrálním území Libeň (730897), parc. č.: 3917/4, číslo LV: 7024, výměra 44m2, 

způsob využití: jiná plocha, druh pozemku: ostatní plocha; 

 

Dle InfZ Vám sdělujeme, že výše zmíněný pozemek je účelová komunikace. 

 

c. v katastrálním území Libeň (730897), parc. č.: 3917/1, číslo LV: 2512, výměra 

234m2, způsob využití: ostatní komunikace, druh pozemku: ostatní plocha; 

 

Dle InfZ Vám sdělujeme, že výše zmíněný pozemek je účelová komunikace. 

 

d. v katastrálním území Libeň (730897), parc. č.: 3917/5, číslo LV: 7024, výměra 67m2, 

způsob využití: jiná plocha, druh pozemku: ostatní plocha; 

 

Dle InfZ Vám sdělujeme, že výše zmíněný pozemek je účelová komunikace. 

 

e. v katastrálním území Libeň (730897), parc. č.: 3917/2, číslo LV: 1865, výměra 

463m2, způsob využití: ostatní komunikace, druh pozemku: ostatní plocha; 

 

Dle InfZ Vám sdělujeme, že výše zmíněný pozemek je účelová komunikace. 

 

f. v katastrálním území Vysočany (731285), parc. č.: 485/15, číslo LV: 1033, výměra 

1307m2, způsob využití: ostatní komunikace, druh pozemku: ostatní plocha; 

 

Dle InfZ Vám sdělujeme, že výše zmíněný pozemek je účelová komunikace. 

 

g. v katastrálním území Vysočany (731285), parc. č.: 485/16, číslo LV: 1163, výměra 

2245m2, způsob využití: ostatní komunikace, druh pozemku: ostatní plocha. 

 

Dle InfZ Vám sdělujeme, že u výše zmíněného pozemku se nejedná o pozemní komunikaci 

ve smyslu § 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

 

 

Mgr. Bc. Tomáš Svoboda                 

                                                                                               Vedoucí odboru dopravy 

 

 

Co: spis, evidence 


