OBEC VELKÁ POLOM
ROK 2012
Databáze poskytnutých informací dle zákona 106/1999 Sb.
Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").
Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která
zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní
samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon
svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických
nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací
činnosti Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi
povinně zveřejňované informace se řadí i ty informace, které povinný subjekt poskytl
individuálním žadatelům. Podle § 5 odst. 3 zákona povinný subjekt do 15 dnů od poskytnutí
informací na žádost zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.
O informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě nebo mimořádně rozsáhlých
elektronicky poskytnutých informacích, postačí zveřejnit doprovodnou informaci, vyjadřující
jejich obsah.
___________________________________________________________________________
Informace o pozemku parc. č. 1152/246 – ostatní plocha, ostatní komunikace a jeho
návaznost na Pasport komunikací obce Velká Polom
Informace zpracovala: dne 25.06.2012, Ing. Pavlína Mučková, tajemnice obecního úřadu
Informace zveřejněna dne 25.06.2012
Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informace, zda pozemek parc. č. 1152/246 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, katastrální území Velká Polom, obec Velká Polom, je v celé délce vedené
v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro MSK, katastrální pracoviště Ostrava,
současně vedený v Pasportu komunikací obce Velká Polom.
Poskytnutí informace:
Informace o pozemku parc. č. 1152/246 – ostatní plocha, ostatní komunikace, katastrální
území Velká Polom, obec Velká Polom:
Pozemek označený parcelním číslem není předmětem pasportu místních komunikací.
Pasport místních komunikací neřeší parcelní čísla pozemků, ale tělesa komunikací

umístěných na pozemku. Tato jsou pak zařazována podle vytížení, kvality, návaznosti na jiné
komunikace apod. parametrů do jednotlivých kategorií místních či účelových komunikací.
Tělesa komunikací umístěných na pozemku parc. č. 1152/246 jsou zatříděna takto:
1. Místní komunikace I. třídy – ul. Kolmá (7b)
2. Místní komunikace II. třídy – ul. Slunečná (38d)
3. Místní komunikace III. třídy – ul. K Lázni (15c), ul. U Jízdárny (16c, 17c, 18c, 19c)
4. Chodník levý – ul. Kolmá (7b)
5. Chodník levý – ul. Slunečná (38d).

