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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "zákon") Vám v reakci na Vaši žádost doručenou dne 13.10.2021 Městský
úřad Bystřice nad Pernštejnem jako povinný subjekt poskytuje požadované informace.
Žádost:
1. Identifikace dle označení evidence Katastru nemovitostí České republiky (parcelní číslo +
katastrální území) těchto tříd místních komunikací v místní části Rovné:
a) místní komunikace I. třídy,
b) místní komunikace II. třídy, kterou je dopravně významná sběrná komunikace s
omezením přímého připojení sousedních nemovitostí,
c) místní komunikace III. třídy, kterou je obslužná komunikace,
d) místní komunikace IV. třídy, kterou je komunikace nepřístupná provozu silničních
motorových vozidel nebo na které je umožněn smíšený provoz
2. Informace, jaké účelové komunikace s identifikací na pozemky shodně jako místní
komunikace se v místní části Rovné nachází
3. U komunikací uvedených v bodě 2. informace, jaké komunikace v místní části Rovné (k. ú.
Rovné), ať místní či účelové, slouží k obhospodařování pozemků parc. č. 86/5, parc. 86/6,
parc. č. 86/7, parc. č. 86/8, parc. č. 613/9, parc. č. 613/10, parc. č. 613/23 a parc. č. 613/31
vše v k. ú. Rovné
4. Informace, zda-li pozemek parc. č. 656 v k. ú. Rovné ve vlastnictví povinného subjektu kdy
v minulosti soužil jako místní komunikace pro obhospodařování zemědělských pozemků
v k. ú. Rovné, a pokud ano, v jakém období a na základě jakého úkonu ze strany vlastníka
nebo uživatele došlo z případné změně druhu pozemku v evidenci Katastru nemovitostí
České republiky nebo v evidenci vlastníka
Poskytnutí informace:
1. V k. ú. Rovné v pasportu komunikací nejsou evidovány žádné místní komunikace. Více viz
přípis ze dne 01.10.2021 č. j. BYS 18087/2021.
2. Všechny komunikace v k. ú. Rovné spadají do kategorie veřejně přístupné účelové
komunikace.
3. Obslužnost dotčených pozemků je na dohodě vlastníků.
4. Změnu kultury provedl katastrální úřad na základě charakteru pozemku v souvislosti s jeho
užíváním.
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