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V Polici nad Metují, dne 9. června 2016

POSKYTNUTÍ INFORMACE
Městský úřad Police nad Metují, odbor výstavby, jako věcně a místně příslušný stavební úřad
podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) a podle ustanovení § 190 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti podané
Ing. Michaelem Polákem, nar. 23. 2. 1949, Kryblická 375, 541 01 Trutnov, ze dne 8. 6. 2016 dle
ustanovení § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), poskytuje následující rozšiřující
informaci:
K povolení místní komunikace, je příslušný jako speciální silniční stavební úřad Obecní úřad
Česká Metuje a v případě účelové komunikace Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního
hospodářství v souladu s ustanoveními § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona a ustanovení § 40
odst. 4 písm. a), odst. 5 písm. b) a § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění účinném od 1. 1. 2016.
Jak již stavební úřad informoval, tak předmětná panelová cesta je patrně účelovou
komunikací. Mostek, který zmiňujete, je součástí této účelové komunikace. Účelové komunikace a
s nimi související stavby, v tomto případě mostek, spadají do kompetence speciálního silničního
stavebního úřadu, kterým je v tomto případě Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního
hospodářství. Vyžádání případných dokladů k této účelové komunikaci popř. její zlegalizování
je plně v kompetenci jiného správního orgánu a to, jak je již uvedeno výše, Městského úřadu
Náchod, odboru dopravy a silničního hospodářství.

Městský úřad Police nad Metují
Odbor výstavby
Poučení žadatele:
Dle ustanovení § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím může stížnost na postup při
vyřizování žádosti o informace podat žadatel, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem
uvedeným v § 6, kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla
poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí
o odmítnutí žádosti, kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti
vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo
s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
Stížnost lze podat písemně nebo ústně, je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit,
sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
Stížnost se podává u odboru výstavby Městského úřadu Police nad Metují, a to do 30 dnů ode
dne, doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3, uplynutí lhůty pro
poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
O stížnosti rozhoduje nadřízený správní orgán, tj. Krajský úřad Královéhradeckého kraje,
odbor územního plánování a stavebního řádu.
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