
Vážení,
 
přílohou si dovoluji zaslat žádost o poskytnutí informací.
 
S pozdravem
 

 

_______________________________________________



 

. 

 

Úřad městské části Praha 13 

Odbor dopravy 

Sluneční náměstí 2580/13 

158 00 Praha 5 - Stodůlky 

 

 
Emailem 21. ledna 2019 

 

Žádost o poskytnutí informací 

Vážení, 

ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 13 a násl. zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, v platném znění, si Vás dovolujeme požádat o poskytnutí 

potvrzení o zařazení pozemní komunikace do kategorie a třídy dle zákona č. 13/1997 Sb., a to 

konkrétně ul. Siemensova, tj. zejména pozemky parc. č. 160/296, 160/80, 160/293, 160/297, 

160/279, 160/283, 160/303 v katastrálním území Stodůlky. Současně prosím o potvrzení, zda se 

jedná o veřejně přístupnou komunikaci.  

Příslušné potvrzení si osobně vyzvedneme v úředních hodinách. 
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Osvědčení - ul. Siemensova 
 

k Vaší žádosti o poskytnutí informací sdělujeme, že pozemní komunikace na pozemcích parc. 
č. 160/296, 160/80 a 160/293, v k. ú. Stodůlky je zařazená do sítě místních komunikací III. 
třídy, ve smyslu § 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále 
jen zák. č. 13/1997 Sb.) 
Pozemní komunikace na pozemku parc. č. 160/297 v k. ú. Stodůlky není zařazena do sítě 
místních komunikací, jedná se o pozemní komunikaci pro pěší (chodník) s veřejným 
přístupem, dále pozemní komunikace na pozemku parc. č. 160/303 v k. ú. Stodůlky, je 
parkovací záliv s veřejným přístupem, ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. 
Pozemní komunikace na pozemku parc. č. 160/283-4 v k. ú. Stodůlky, je účelová 
komunikace  s omezeným  veřejným přístupem,  jedná  se o pozemní  komunikaci  pro pěší 
s vyloučením automobilového provozu, mimo vozidel Hasičského záchranného sboru a 
nejedná se o úsek ul. Siemensova 

 
Odbor dopravy Úřadu MČ Praha 13 není příslušným silničním správním úřadem k zařazování 
pozemních komunikací do sítě místních komunikací ve smyslu zák. č. 13/1997 Sb., a proto 
Vám nemůže poskytnout příslušné rozhodnutí o zařazení dotčených pozemních komunikací 
do sítě místních komunikací. 

 
 
 

S pozdravem 
 
 
 
 

RNDr. Vladimír D r a g a n, CSc. 
vedoucí odboru 

Městská část Praha 13 
Sluneční nám. 2580/13 

158 00 Praha 5 

IČ: 00241687 
DIČ: CZ00241687 

Tel. ústředna: 
235 011 111 

epodatelna@p13.mepnet.cz 
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