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POSKYTNUTÍ INFORMACE 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

Odbor dopravy Městského úřadu Luhačovice (dále jen „odbor dopravy“), jako správní orgán věcně a 
místně příslušný podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 
písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "stavební zákon"), a dále jako povinný subjekt státní správy ve smyslu ustanovení § 2 
odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), obdržel dne 02.08.2021 žádost o poskytnutí informace dle zákona 
č. 106/1999 Sb. (dále jen „žádost“), kterou podala právnická osoba  

XXXXX.,  se sídlem XXXXX, XXXXX  
(dále jen „žadatel“). 

Odbor dopravy na základě posouzení uvedené žádosti, v zákonné lhůtě dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona 
č. 106/1999 Sb., poskytuje žadateli, v souladu se žádostí, následující informace: 

K prvnímu odstavci žádosti (za odrážkou): 

Závěrečná kontrolní prohlídka stavby „Cykloturistická trasa Šanov – Horná Súča, II. etapa“ (dále jen 
„stavba“), byla konána dne 05.03.2020. Výsledek – zjištění v rámci kontrolní prohlídky stavby jsou 
zapsány v Protokolu o konání závěrečné kontrolní prohlídky, spis. zn.: 519/2020/261/Ce, č. j.  MULU -
4655/2020/26/ČeJ, ze dne 05.03.2020 (dále také jen „Protokol“), jehož kopii, v anonymizované podobě, 
odbor dopravy zasílá žadateli přílohou.  

Na základě vady zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce, spočívající v umístění kovové závory u státní 
hranice ČR/SR, na pozemku parc. č. 3439/227 v katastrálním území Šanov), odbor dopravy přijal na 
místě stavby opatření a obci Šanov uložil zajistit odstranění předmětné závory. Zjištěná vada a opatření 
byly zadokladovány na str. 3 Protokolu. Pořízena fotodokumentace. Dne 28.04.2020 odbor dopravy 
provedl kontrolu předmětného místa stavby s výsledkem – kovová závora včetně nosných sloupků 
odstraněna. Pořízena fotodokumentace. O kontrole byl sepsán úřední záznam spis. zn. 
519/2020/261/Ce, č. j. MULU -9816/2020/26/ČeJ, ze dne 28.04.2020. Dne 02.06.2020 odbor dopravy 
vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby, spis. zn. 519/2020/261/Ce, č. j. MULU  -9893/2020/26/ČeJ. 

K druhému odstavci žádosti (za odrážkou): 
Odbor dopravy zasílá žadateli kopii Výzvy k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce, spis. zn. 
519/2020/261/Ce, č. j. MULU – 2991/2020/26/ČeJ, ze dne 14.02.2020, v anonymizované podobě. 

K třetímu odstavci žádosti (za odrážkou): 

Odbor dopravy zasílá žadateli kopii Protokolu v anonymizované podobě. 

K čtvrtému odstavci žádosti (za odrážkou): 

Odbor dopravy, na základě písemného podnětu, vyzval dne 16.07.2021 pod spis. zn. 2932/2021/261/Ja, 
č. j. MULU -16675/2021/26/JaM, obec Šanov k odstranění opětovně umístěné pevné překážky (závory) 
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na pozemku p. č. 3439/227 v katastrálním území Šanov a dopravního značení na veřejně přístupné 
účelové komunikaci v místě stavby, popř. o doložení platných povolení k jejich umístění. Kontrolní 
prohlídkou dne 11.08.2021 bylo odborem dopravy v místě stavby zjištěno, že pevná překážka (závora) 
a dopravní značení na předmětné veřejně přístupné účelové komunikaci byly odstraněny a na účelové 
komunikaci se již nenachází. Pořízena fotodokumentace. Závěrem odbor dopravy dodává, že ke dni 
16.08.2021 ve věci předmětné stavby nevede žádné správní řízení. 
 

S pozdravem 

 
 

 
  
Bc. Jiří Černobila v. r. 
vedoucí odboru dopravy 

(dokument podepsán elektronicky) 

 
 
Přílohy (nedílná součást tohoto sdělení): 

1) Kopie Výzvy k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce, spis. zn. 519/2020/261/Ce, č. j. MULU – 
2991/2020/26/ČeJ, ze dne 14.02.2020 (v anonymizované podobě). 

2) Kopie Protokolu o konání závěrečné kontrolní prohlídky, spis. zn.: 519/2020/261/Ce, č. j.  MULU -
4655/2020/26/ČeJ, ze dne 05.03.2020 (v anonymizované podobě). 

 
 
Obdrží: 

Žadatel (doručenka – datová schránka) 
1. XXXXX, sídlo: XXXXX, XXXXX 
 


