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Ing. XXXXX 

 

ROZHODNUTÍ 
 
Odbor dopravy Městského úřadu Luhačovice (dále jen „odbor dopravy“), jako povinný subjekt ve smyslu 
ustanovení § 2 odst. 1 zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), rozhodl o Žádosti o sdělení informací 
podle zákona o svobodném přístupu k informacím, podané dne 26.10.2022 žadatelem Ing. XXXXX, nar.: 
XXXXX (dále jen „žadatel“), t a k t o : 

Žádost o sdělení informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím žadatele Ing. XXXXX, 
nar.: XXXXX ze dne 26.10.2022: 
 

1. Je pozemní komunikace na pozemku parc. č. 1630/4, k. ú. Pozlovice (726885), vedoucí k 
mému pozemku, tj. pozemku parc. č. 1615/11, k. ú. Pozlovice, účelovou komunikací dle ust. 
§ 2 odst. 2 písm. d) zákona o pozemních komunikacích? 

2. Bylo doposud vydáno rozhodnutí, které by omezovalo veřejný přístup na pozemní 
komunikaci na pozemku parc. č. 1630/4, k. ú. Pozlovice (726885)? 

3. Pokud bylo vydáno rozhodnutí dle bodu 2. této žádosti, žádám o poskytnutí kopie tohoto 
rozhodnutí. 

 
se v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím 

v bodech 1, 2 a 3 žádosti   o d m í t á . 
 

Odůvodnění: 

Odbor dopravy obdržel dne 26.10.2022 Žádost o sdělení informací podle zákona o svobodném přístupu 
k informacím žadatele k výše uvedeným informacím. 

Povinný subjekt po posouzení podané žádosti dospěl k závěru, že této žádosti nelze v celém rozsahu 
vyhovět z následujících důvodů: 

Podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím se povinnost poskytovat 
informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Z uvedeného 
ustanovení vyplývá, že povinný subjekt je povinen poskytovat pouze ty informace, které má nebo by měl 
mít k dispozici, přičemž není povinen nové informace vytvářet, vyjadřovat své názory či domněnky k určité 
problematice. 

K textu žádosti na první straně předmětné žádosti uvádí odbor dopravy následující: 

Zákon o pozemních komunikacích v ustanovení § 2 definuje pozemní komunikace a jejich rozdělení, kdy 
pozemní komunikace se dle odst. 2 tohoto paragrafu dělí na tyto kategorie: dálnice, silnice, místní 
komunikace a účelové komunikace. 

S odkazem na § 3 zákona o pozemních komunikacích pak o zařazování pozemních komunikací do 
jednotlivých kategorií a tříd a jejich změny rozhoduje příslušný silniční správní úřad, kdy v souladu 
s ustanovením § 40 zákona o pozemních komunikacích rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do 
kategorie dálnice nebo silnice I. třídy a o změnách těchto kategorií Ministerstvo dopravy, o zařazení 
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pozemní komunikace do kategorie silnice II. nebo III. třídy a o změně kategorie nebo třídy rozhoduje místně 
příslušný krajský úřad a o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací rozhoduje 
místně příslušný obecní úřad. Ostatní pozemní komunikace, které pro svůj charakter a význam 
neodpovídají těmto kategoriím a nejsou tedy zařazené v těchto předcházejících kategoriích, jsou účelové 
komunikace a do kategorií se nezařazují, vznikají spontánně dle potřeb jejich vlastníků, jimiž jsou zpravidla 
soukromé fyzické či právnické osoby. Podrobněji pak účelové komunikace řeší ustanovení § 7 zákona o 
pozemních komunikacích. 
V případě žadatelem dotazované kategorie pozemní komunikace na pozemku parc. č. 1630/4 v k. ú. 
Pozlovice   n e d i s p o n u j e   odbor dopravy těmito údaji, neboť jedná-li se o pozemní komunikaci 
zařazenou v kategorii, zde přichází pouze v úvahu v kategorii místní komunikace, je příslušným silničním 
správním úřadem dle ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) obecní úřad, tedy v případě místních komunikací 
v k. ú. Pozlovice Úřad městyse Pozlovice, který vede pasport místních komunikací v k. ú. Pozlovice. 
V případě, že se jedná o účelovou komunikaci, není tato ze zákona zařazována do kategorie a odbor 
dopravy tak   n e d i s p o n u j e   žádným pasportem těchto účelových komunikací, a tudíž nemůže 
informaci o kategorii pozemní komunikace poskytnout. 
Odbor dopravy však k tomuto konstatuje, že každá pozemní komunikace, která naplňuje zákonné znaky 
podle § 7 zákona o pozemních komunikacích, je komunikací účelovou. Ve smyslu § 7 zákona o pozemních 
komunikacích se tak jedná o veřejně přístupné účelové komunikace a účelové komunikace, které veřejně 
přístupné nejsou, a jsou přístupné pouze způsobem, který stanoví vlastník nebo majitel. 

K otázkám žádosti na druhé straně předmětné žádosti uvádí odbor dopravy následující: 

1. Je pozemní komunikace na pozemku parc. č. 1630/4, k. ú. Pozlovice (726885), vedoucí k 
mému pozemku, tj. pozemku parc. č. 1615/11, k. ú. Pozlovice, účelovou komunikací dle ust. 
§ 2 odst. 2 písm. d) zákona o pozemních komunikacích? 

K tomuto odbor uvádí, viz výše uvedené, že pokud tato komunikace není komunikací místní, 
o čemž informaci může poskytnout pouze příslušný silniční správní úřad, kterým je pro místní 
komunikace v k. ú. Pozlovice Úřad městyse Pozlovice, a naplňuje-li zákonné znaky podle § 7 
zákona o pozemních komunikacích, je tato pozemní komunikace ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o 
pozemních komunikacích účelovou komunikací, 

Vzhledem k tomu, že odbor dopravy nedisponuje žádnými informacemi, rozhodnutími či 
osvědčeními (dále jen „informace“), které by byly již zaznamenány, čímž se dle ustanovení § 3 
odst. 3 zákona o svobodném přístupu rozumí informace zaznamenané na jakémkoliv nosiči, 
zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo 
záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního, nikoli však poskytnutí svých názorů, 
domněnek či případného budoucího rozhodnutí, nemůže odbor dopravy v této věci požadované 
informace poskytnout. 

2. Bylo doposud vydáno rozhodnutí, které by omezovalo veřejný přístup na pozemní 
komunikaci na pozemku parc. č. 1630/4, k. ú. Pozlovice (726885)? 

K tomuto odbor dopravy opět uvádí, že v této věci nedisponuje žádnými informacemi, které by byly 
již zaznamenány. 

Pozn.: Odbor dopravy v této věci může poskytnout sdělení o neexistenci daných informací pouze 
od 31.12.2015 do současnosti, jelikož vykonává působnost silničního správního úřadu dle 
ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích (v aktuálním platném znění) 
ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací od 31.12.2015, kdy do 30.12.2015 vykonával 
působnost silničního správního úřadu ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací obecní 
úřad, tedy v tomto případě Úřad městyse Pozlovice. 

3. Pokud bylo vydáno rozhodnutí dle bodu 2. této žádosti, žádám o poskytnutí kopie tohoto 
rozhodnutí. 

Viz sdělení odboru dopravy u otázky č. 2. 

 
Z uvedeného je tedy patrné, že žadatel po povinném subjektu požaduje informace, kterými tento 
n e d i s p o n u j e, a které se tak tedy týkají dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových 
informací, kdy tyto nelze povinným subjektem, s ohledem na ustanovení § 2 odst. 4 zákona o svobodném 
přístupu k informacím povinen, poskytovat. Podle ustanovení § 15 zákona o svobodném přístupu 
k informacím, pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti 
rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Na základě výše uvedených skutečností rozhodl povinný subjekt tak, jak je 
uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 
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Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení 
tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Zlínského kraje prostřednictvím Městského 
úřadu Luhačovice.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Jiří Černobila 
vedoucí odboru dopravy 

v zastoupení Ing. Miriam Janíčková v. r. (dokument podepsán elektronicky) 

 

 

 
Obdrží: 

Žadatel (doručenka – datová schránka) 
1. Ing. XXXXX, IDDS: XXXXX 

 trvalý pobyt: XXXXX 
 

 


