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Zveřejnění poskytnutí informace podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

Dne 08. 11. 2022 byl povinný subjekt Městský úřad Bakov nad Jizerou požádán o poskytnutí
informace podle zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o informace a to:

Je parcela č. 480/1 a 480/3 v k.ú. Zvířetice zařazena v pasportu komunikací?

Povinný subjekt - Městský úřad Bakov nad Jizerou  požadované informace poskytl dne 11. 11. 2022.
V souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. je povinný subjekt povinen do 15 dnů od poskytnutí
informací tyto informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Odpověď povinného subjektu:

Podle pasportu komunikací je součástí části pozemku č. 480/1 v k.ú. Zvířetice místní komunikace
označená "98c, MK III třída (c)". Název komunikace podle pasportu je Podhradí - k bývalému
vojenskému prostoru. Délka komunikace se skládá podle pasportu ze dvou částí 112m a 385 m
dlouhých = celková délka obou částí 497 m. Komunikace začíná na křižovatce u stavební parcely st.
85 a končí (její druhá část) u pozemku č. 249/4, v jeho 3/4 délky, vedle stavební parcely st. 128 vše v
k.ú. Zvířetice. Zbytek pozemku č. 480/1 a pozemek č. 480/3 není v pasportu komunikací vedený.
Podle výpisu z katastru nemovitostí je druh pozemků ostatní plocha s využitím ostatní komunikace.
Jedná se pravděpodobně o lesní komunikaci, neboť přilehlé pozemky jsou lesními pozemky ve
vlastnictví Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové.  

S ohledem na ochranu osobních údajů v souladu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů, GDPR) nejsou při zveřejnění uváděny osobní údaje.

Uveřejněno dne 11. 11. 2022


