Městský úřad Nové Město nad Metují
odbor výstavby a regionálního rozvoje
náměstí Republiky 6 , 549 01 Nové Město nad Metují, tel. 491 419 611, fax. 491 419 623

Spis.zn.: Výst. 10053/2015/S
Č.j.:
10054/2015/OVRR/SkM
Vyřizuje : Ing. Skalský Miloš

V Novém Městě nad Metují, dne 29.10.2015

Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
Městský úřad Nové Město nad Metují, odbor výstavby a regionálního rozvoje, jako stavební úřad
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle ustanovení § 154
zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád)
vydává k Vaší žádosti ze dne 8.10.2015 a přílohy k žádosti ze dne 12.10.2015
toto sdělení:
1. Informace o realizovaném oplocení a vstupní brány na pozemky st.p.č. 54, p.č. 59 v k.ú. Spy.
Na realizované oplocení vydal stavební úřad na žádost majitele výše uvedených pozemků pana xx
dne 29.7.2004 sdělení k ohlášení drobné stavby č.j. Výst. 1126/04/G, DS-137/04, kterým tuto
stavbu dle § 117 odst. 1 písm. e) zák. 50/1976 Sb. (stavební zákon) povolil.
2. Posouzení vzdálenosti brány oplocení a účelové komunikace vzhledem k § 25 odst. 4 vyhl. č.
501/2006 Sb., který říká že „vzdálenost průčelí budov, v nichž jsou okna obytných místností, musí
být nejméně 3 m od okraje vozovky silnice nebo místní komunikace“.
Pro příjezd na pozemky st.p.č. 54, p.č. 59 v k.ú. Spy je využívána veřejná účelová komunikace.
Výše uvedený § 25 odst. 4 vyhl. č. 501/2006 Sb. se nevztahuje na účelové komunikace, které jsou
vymezeny v § 7 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ale pouze na výše zmíněné
silnice a místní komunikace, které jsou specifikovány v § 5 a § 6 zákona č. 13/1997 Sb. I přes
tuto skutečnost je nejmenší vzdálenost průčelí domu č.p. 30 od účelové komunikace zhruba 3,1 m
– měřeno z technické mapy města Nové Město nad Metují.
Vzdálenost oplocení od objektů není právními předpisy stanovena, měla by však být min. 600
mm z hlediska průchodnosti a údržby.
Poučení:
Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření správních orgánů, jichž je zapotřebí pro
jakýkoliv správní úkon podle zvláštních předpisů.

Ing. Miloš Skalský
vedoucí odboru výstavby a regionálního rozvoje
Obdrží:
xx

