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Obecní' úřad Trojanovice
Trojanovice 210

744 Ol Frenštát p. R.

Zadost o poskytnutí informace podle zákonac. 106/1999Sb.,o svobodnémpřístupu k informacím

Pozemní komunikace na par. c. 3532/3 (původně 3532/1) ostatní plocha ostatní komunikace
v k. u Trojanovice je v současné době ve vlastnictví Obce Trojanovice.

K výše uvedené pozemní komunikaci Vás žádám o sdělení informací k níže uvedeným
dotazům:

O jakýtyp komunikacese z časovéhohlediskajednalo a v současnédobějedná?
Kdo je vlastníkem stavby na této komunikaci?

Bylo k této stavbě uděleno stavební povoleni' a byla provedena kolaudace?
Je k této komunikaci veden tzv. Pasport, a pokud ano, tak odkdy?

Kdy,jak a v jakých úsecích probíhala výstavba popř. úpravaa oprava komunikace?
V případě, že k této komunikaci existuje pasport, tak Vásžádám o zaslání jeho původní opisu
a dálejestli je nový pasport tak odkdy a rovněž žádámopis tohoto pasportu.
Jestliže k této stavbě bylo vydáno stavení povoleni a kolaudace, tak Vás žádám o zaslání jeho
opisu.

Děkuji Vám předem za kladné vyřízení mé žádosti.
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Obec Trojanovice
Trojanovice2IO

74401 FrenštátpodRadhoštěm

C.j. :OUTj 708/2019/On
Vyřizuje: MonikaOndiyášová

Trqjanovice 14. června 2019

Tel. 556 808 565

E-mail:obec@trojanovice.cz

74401

Odpověďk žádostio poskytnutí informace podlezákonač.106/1999 Sb.,ossvobodném přístupu
k informacím

NazákladeVaší žádostidoiučené obciTrojamndce dne3.6.2019Vámsdělujeme:

l. Komunikacenapozemkupaře.č.3532/3v k.ú.Trojanovicejemistmkomumkací a jeevidována
v pasportukomunikací obceTrojanovicepodev.é.56c.Komunikacebylaevidovánai v původním
pasportu.

2. Vlastníkem stavbynatétokomunikaci je obec Trojanovice.

' ?ítéto ^omum*tacinebylodohledánožádnéstavebnípovolenianikolaudacestavby.
4.Výšeuvedenákomunikacejeevidovánav pasportukomunikací obceTrqjanovicejako místni
komunikace, alesvýmcharakteremtomuneodpovídá. Jednásepouzeo přístupovou komunikaci

kjednotlivýdomůmv tétolokalitě.Poslednízpracovanýpasportkomunikací z roku2008jepouze

překreslenýpůvodnípasportz roku1990,kterýbyljižnečitehý.

5.Datumvýstavby komunikace senepodařilo dohledat. Posledm opravatétokomunikace proběMa

v roce 2014.

S přátelskýmpozdravem

Mgr.Jiří Novotný
starosta obce

Prfloha:

fotokopiez pasportukomunikací ObceTrojanovice
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