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Odpověď - žádost o podání informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Vám
sdělujeme:
Dle Vašeho požadavku na urychlené odstranění „betonových můstků“ u domů č.p. 32/88 a
71/94 v horní části místní komunikace ul. Saská v Děčíně X – Bělá u Děčína provedl odbor
komunikací a dopravy (OKD) místní šetření. Bylo zjištěno, že betonové vstupy nejsou
umístěny v komunikaci, ale v silničním pomocném pozemku. Vámi udávané „betonové
můstky“ slouží jako vstup pro pěší na soukromé pozemky ze silničního pomocného
pozemku, ve kterém jsou umístěny žlabovnice pro odtok srážkových vod (silniční pomocný
pozemek není určen k pojíždění vozidly). Jedná se o přístupy do jednotlivých domů pro
bezpečný vstup z pozemků na komunikaci. Dle vyjádření silničního správního úřadu vstupy
pro pěší nepodléhají povolení silničního správního úřadu dle § 10 zákona č.13/1997 Sb. o
pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.
Přesto odbor komunikací a dopravy vyzve majitele domu Saská č.p. 32/88, aby svůj vstup
poopravil tak, aby napojení vstupů na silniční pomocný pozemek bylo plynulé.
Pokud by chtěl kdokoli uplatňovat vzniklou škodu na svém majetku, způsobenou městem, je
nutné doložit všechny potřebné dokumenty na Magistrát města Děčín. Jedná se o
fotodokumentaci dopravní nehody, popis nehody, protokol od Policie ČR, dokumenty o
způsobilosti k jízdě – řidičský průkaz a dokumenty k provozu vozidla – technické průkazy.
Následně pojišťovací makléř města předává pojišťovně pojistnou událost k prošetření
zavinění ze strany města a možnému plnění.
S pozdravem

Vedoucí odboru komunikací a dopravy
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