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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.  
 

Odbor dopravy Městského úřadu Luhačovice (dále jen „odbor dopravy“), jako silniční správní úřad příslušný podle 
§ 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, obdržel 
dne 21.10.2020 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou podala 

XXXXXXXX 
a 
XXXXXXXX 

 

které zastupuje JUDr. Ladislav Hráček, advokát IČO 42695368, Cejl 58, 602 00  Brno. 
 
 

Odbor dopravy uvedenou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje v souladu se žádostí tyto 
informace: 

1) Působnost odboru dopravy se datuje od 01.01.2003 zároveň se vznikem obcí s rozšířenou působností. 

2) V období od 01.01.2003 do 18.11.2020 odbor dopravy, jako silniční správní úřad, vydal jedno rozhodnutí 
o určení právního vztahu (určení veřejně přístupné účelové komunikace) v k. ú. Luhačovice. Správní 
řízení nebylo ukončeno, bylo podáno odvolání a spis byl předán k posouzení a rozhodnutí nadřízenému 
správnímu orgánu, tj. odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje. 

3) Odbor dopravy se omlouvá za pozdní zaslání informace, které bylo způsobeno zdravotními problémy 
pracovníků odboru dopravy a úpravou pracovní doby v současném období pandemie koronaviru. 

 

S pozdravem 

 
 
 
 
Bc. Jiří Černobila v. r. 
vedoucí odboru dopravy 
 
 
Obdrží:  

žadatelka (doručenka) 
XXXXXX, zastoupena JUDr. Ladislavem Hráčkem, advokátem, IDDS: y8dhg9z 
XXXXXX, zastoupený JUDr. Ladislavem Hráčkem, advokátem, IDDS: y8dhg9z 
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