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Navrhovatel:
Věc :
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Magistrát města Liberec, odbor dopravy – oddělení silniční a dopravní, jako silniční správní úřad, příslušný
podle § 40, odst. 4, písm. a) a odst. 5, písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), obdržel dne 26.2.2018 žádost pana
o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve věci umístění pevné překážky ve formě palisády z železničních pražců na
krajnici místní komunikace v ulici Karlinská.
Otázka: Byla stanovena lhůta k odstranění protiprávního stavu?
Odpověď: Dopisem ze dne 20.6.2017 byla p.
vyzvána k odstranění pevné překážky a to
v termínu do 14-ti dnů od obdržení této výzvy. Na základě této výzvy požádala
o osobní
projednání věci a podání vysvětlení. Vzhledem k tomu, že nedošlo k dohodě mezi vlastníkem
palisády a vlastníkem komunikace (SML) na jiném technickém řešení, byla
dopisem ze
dne 25.7.2017 upozorněna, že výzva k odstranění pevné překážky z komunikace trvá.
Otázka: Bylo vydáno povolení ohledně umístění železničních pražců na p.p.č. 725 k.ú. Horní Hanychov,
majitelce domu
jestliže ano, kdo a kdy ho vydal?
Odpověď: Ze strany silničního správního úřadu umístění pražců povoleno nebylo. Vzhledem k tomu, že pražce
tvoří pevnou překážku na komunikaci, musel by správní orgán v této věci vést řízení.
Otázka: Žádám o sdělení, jestli bylo vydáno závazné stanovisko Policie ČR Krajského ředitelství Libereckého
kraje dopravního inspektorátu?
Odpověď: Vzhledem k tomu, že ve věci nebylo zahájeno řízení o povolení umístění pevné překážky na
komunikaci dle § 29 zákona o pozemních komunikacích, nebylo nutné vyžadovat vydání závazného
stanoviska příslušného orgánu Policie ČR.
Otázka: Vyzval odbor dopravy MML, majitelku z domu
aby doložila geodetické
zaměření. Pevná překážka ze železničních pražců umístěných na p.p.č. 725 k.ú. Horní Hanychov na
veřejné komunikaci. Jestli je dodržena minimální vzdálenost od hrany komunikace a je umístěna na
p.p.č. 732/1 k.ú. Horní Hanychov Liberec?
Odpověď: Silniční správní úřad nemá zmocnění v zákoně, aby mohl vyžadovat doložení geodetického zaměření
jakékoliv stavby. Jestliže jsou pražce umístěny na pozemku jiného vlastníka, je to věcí
občanskoprávních vztahů a ne záležitostí orgánu státní správy.

Ing. Pavel Rychetský
vedoucí odboru dopravy
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