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Jméno a příjmení žadatele: 

Datum narození: 

Adresa místa trvalého pobytu: 

Adresa pro doručování: 

Městský úřad Karolinka 

Radniční náměstí č. 42 

756 05 Karolinka 

el. podatelna: podatelna@mukarolinka.cz 

(elektronicky) 

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

Zdvořile tímto žádám shora nadepsaný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí následujících informací: 

1) Evidujete pozemní komunikaci nacházející se z převážné části na pozemku
parc. č. 3117 /1, k. ú. Karolinka, a která je blíže specifikována na níže uvedené přehledové
mapce (červené vyznačení), v evidenci pozemních komunikací (tzv. pasport pozemních
komunikací) vedené dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů?
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2) Pokud ano, v jaké kategorii a třídě tuto pozemní komunikaci evidujete ve smyslu zákona
o pozemních komunikacích? Tj. jako účelovou komunikaci nebo jako jinou
kategorii/třídu?

3) Pokud ne, je Vám z jiného dúvodu v rámci Vaší úřední činnosti známo, do jaké kategorie
a třídy je tato pozemní komunikace zaražena? Pokud ano, uveďte prosím zařazení této
pozemní komunikace (kategorie, případně rovněž třída) a dúvod, na němž toto zařazení
zakládáte (např. předchozí rozhodnutí).

Informace zdvořile žádám zaslat na výše uvedenou elektronickou adresu pro doručování. 

Předem děkuji za vyřízení. 



Mgr. Jaroslava Vojkůvková

Od: 

Odesláno: 

Komu: 

Kopie: 

Předmět: 

Přílohy: 

Vážený pane magistře, 

Mgr. Jaroslava Vojkůvková <vojkuvkova@mukarolinka.cz> 
pondělí 13. prosince 2021 1 O: 1 S 
'helan@kroupahelan.cz' 
'podatelna@karolinka.cz' 
RE: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 
img20211213_ 10141764.pdf 

Dne 13.12.2021 jsme obdrželi Vaši žádost o sdělení k pozemní komunikaci na p.č. 3117 /1 v k.ú. Karolinka : 
Dotaz Ad 1) Evidujete pozemní komunikaci nacházející se z převážné části na pozemku parc. č. 3117 /1, k.ú. 
Karolinka, a která je blíže specifikována na níže uvedené přehledové mapce (červené vyznačení), v evidenci 
pozemních komunikací (tzv. pasport pozemních komunikací) vedené dle zákona č. 13/1197 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů? 
Odpověd: Ano, pozemní komunikace na p.č. 3117/1 je evidována jako „účelová komunikace u84". V pasportu jsou 
vedeny místní komunikace. 

Dotaz Ad 2) pokud ano, v jaké kategorii a třídě tuto pozemní komunikaci evidujete ve smyslu zákona o pozemních 
komunikacích? Tj. jako účelovou nebo jako jinou kategorii/třídu? 
Odpověď: je evidována jako účelová komunikace c84. 

Dotaz Ad3) Pokud ne, je Vám z jiného důvodu v rámci Vaší úřední činnosti známo, do jaké kategorie a třídy je tato 
pozemní komunikace zařazena? Pokud ano, uveďte prosím zařazení této pozemní komunikace (kategorie, případně 
rovněž třída) a důvod, na němž toto zařazení zakládáte (např. předchozí rozhodnutí). 
Odpověď: tato komunikace splňuje znaky účelové komunikace. 

Příloha: snímek KM 
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From: BC. Kristýna Minarčíková <podatelna@mukarolinka.cz> 
Sent: Monday, December 13, 2021 8:57 AM 
To: 'Mgr. Jaroslava Vojkůvková' <vojkuvkova@mukarolinka.cz> 
Subject: FW: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 

From:  Sent: Friday, December 10, 2021 2:29 PM 

To:� ..C in čl 1 

Subject: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážení, 
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