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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad Tišnov, Odbor dopravy a živnostenský úřad, jako správní orgán příslušný podle
§ 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů a místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů obdržel dne 5.12.2018 Vaše podání, ve kterém žádáte dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
o poskytnutí informací,
a to:
1) „Zda příslušný odbor MÚ Ťišnov vedl deklaratorní řízení dle § 142 správního řádu ve
věci existence veřejně přístupné komunikace ( parkovacího zálivu ) na pozemku p.č.
1847/21 k.ú. Tišnov dle § 7 odst. 1 z.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.“
Městský úřad, Odbor dopravy a živnostenský úřad nevedl deklaratorní řízení ve věci
existence veřejně přístupné komunikace (parkovacího zálivu) na pozemku
parc.č. 1847/21 v k.ú. Tišnov.
2) „Poskytnutí kopie kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu vztahující se
ke stavbě parkovacího zálivu na pozemku p.č. 1847/21 k.ú. Tišnov“.
V archivu Městského úřadu Tišnov, Odboru stavebního řadu se nenachází žádný
doklad týkající se kolaudace parkovacího zálivu na pozemku parc. č. 1847/21
v k.ú. Tišnov.
3) „Zda zaparkováním vozidla do parkovacího zálivu na pozemku p.č. 1847/21 k.ú.
Tišnov dojde k porušení zákona č. 361/2000 Sb. ( dotaz na MP Tišnov)“
Z pohledu městské policie na problematiku parkování jiných vozidel, než vozidel
vlastníků, na pozemku č. 1847/21 v k. ú. Tišnov se jedná o parkování na pozemku
soukromého vlastníka, neboť pozemek i bytový dům č. 183, který je součástí
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pozemku, je majetkem společenství vlastníků. Vjezd na pozemek je řádně označen
jako SOUKROMÝ POZEMEK, tudíž je zjevné, že se nejedná o veřejné parkoviště.
Vzhledem k výše uvedenému nedisponuje městská policie oprávněním vykonávat na
tomto pozemku oprávnění dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích.
Současně však městská policie má povinnost konat, jestliže zjistí nebo se dozví
o porušení i jiných právních norem, než je zákon o provozu na pozemních
komunikacích. V případě, že není příslušná věc projednat sama, oznamuje podezření
z porušení zákona věcně příslušným orgánům. (dotaz zodpověděl Jiří Sokol, vedoucí
strážník Městské policie Tišnov)
S pozdravem
Mgr. Ing. Renata Loubalová
vedoucí Odboru dopravy a živnostenský úřad
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