Odpověď podle zákona č. 106/1999 Sb. – doprovodná informace
Předmět žádosti:
Předmětem žádosti doručené povinnému subjektu dne 4. 5. 2020 byl požadavek na
poskytnutí informací týkajících se „Silnice č. I/35 – odstranění dopravních značek
vyznačujících přechody pro chodce“, konkrétně přechodů, které se nacházely na ulici
Hranická, Hranice IV-Drahotuše a na ulici Třída Československé armády. Bylo
požadováno „sdělení povinného subjektu týkající se zrušení výše uvedených přechodů
(odstranění dopravních značek pro přechody) a všechny vydané podklady k této věci,
tj. Výzvy včetně příloh, dále Stanoviska či Vyjádření povinného subjektu a Návrh na
vydání Opatření obecné povahy včetně všech příloh a Opatření obecné povahy včetně
příloh“.
Poskytnutá informace:
Žadateli byly zaslány kopie následujících listin:
 Veřejná vyhláška (návrh opatření obecné povahy) Záměr na stanovení místní
úpravy provozu, č. j. KUOK 2807/2020, ze dne 9. 1. 2020
 Požadavek Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje na odstranění užitého
dopravního značení V7+IP6+A11 na silnicích č. I/47, I/35 a I/55, č. j. KRPM-130591/ČJ-2014-1400DP, ze dne 24. 1. 2014
 Žádost Krajského úřadu Olomouckého kraje o písemné závazné vyjádření města
Hranice, č. j. KÚOK 11549/2014, ze dne 30. 1. 2014
 Vyjádření města Hranice k úpravám nevyhovujících přechodů pro chodce
v Hranicích ze dne 11. 1. 2014
 Stanovisko města Hranice k záměru na stanovení místní úpravy provozu
spočívající v odstranění dopravních značek vyznačujících přechody pro chodce na
silnici č. I/35 v Hranicích, č. j. OSM/4886/20, ze dne 6. 2. 2020
 Veřejná vyhláška (návrh opatření obecné povahy) Stanovení místní úpravy
provozu, č. j. KUOK 29863/2020, ze dne 2. 3. 2020
V souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění, nejsou výše uvedené listiny zveřejňovány na úřední desce, neboť
byly žadateli poskytnuty v jiné než elektronické podobě.
Informaci zpracoval:
Dne 13. 5. 2020, Mgr. Roman Mikeš, odbor majetkový, právní a správních činností,
oddělení právní.
Počet listů: 1
Počet příloh: 0
Počet listů příloh: 0

