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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 (dále jen „správní řád“), 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, 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 03.08.2021 žádost o poskytnutí informace dle zákona 
č. 106/1999 Sb. (dále jen „žádost“), kterou podala právnická osoba  

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

Odbor dopravy na základě posouzení uvedené žádosti, ve 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): 

Stavba „Cykloturistická trasa Šanov – Horná Súča, II. etapa“ (dále jen „stavba“) byla provedena dle 
projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval projektant Antonín Žáček, 
Osvobození 256, 763 21 Slavičín, autorizovaný technik pro dopravní stavby (ČKAIT – 1300440). Dle 
ověřené dokumentace A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA a č. výkresu 103-7 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY je 
konstrukce vozovky v tomto složení: 
  - asfaltobeton pro obrusné vrstvy ACP 16, 50/70,  40 mm, ČSN EN 13108-1 tl. 4 cm 
  - asfaltobeton pro podkladní vrstvy ACP 16, 50/70, 40 mm, ČSN EN 13108-1 tl. 4 cm 
  - spojovací postřik z asfaltu silničního 0,2 - 0,65 kg/m2, PS, A, ČSN 73 6129 
  - štěrkodrť, ŠDA, 150 mm, ČSN 736126-1     tl. 15 cm 
  - štěrkodrť, ŠDA  200 mm, ČSN 736126-1     tl. 20 cm 
    celkem         tl. 43 cm 

Součástí stavby je také zpevnění aktivní zóny (podloží vozovky) v tomto složení: 
  - kamenivo hrubé drcené frakce 63 – 125 mm, HDK, 170 mm, ČSN 736226-1 tl. 17 cm 
  - netkaná geotextilie z PES, š. 400 cm, 500 g/m2  

Změna použitých materiálů není odboru dopravy známa, ani nebyla doložena. 

K druhému odstavci žádosti (za odrážkou): 
Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby dne 05.03.2020 nebyly zjištěny změny od dokumentace ověřené 
speciálním stavebním úřadem (odborem dopravy), které by vyžadovaly změnu stavby před jejím 
dokončením; drobné odchylky jsou vyznačeny v dokumentaci skutečného provedení stavby, kterou 
stavebník předložil odboru dopravy při závěrečné kontrolní prohlídce; tyto odchylky nebrání v užívání 
stavby. Kdo z vedení obce odchylky odsouhlasil, není odboru dopravy známo; takovou informaci může 
případně poskytnout obecní úřad resp. obec Šanov. 
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K třetímu odstavci žádosti (za odrážkou): 
Ve smyslu ustanovení § 31 správního řádu stavebník (tj. obec Šanov) ve stavebním řízení jednal 
samostatně, zastoupen nebyl. 

K možnému zastoupení stavebníka v rámci územního řízení odbor dopravy odkazuje žadatele na 
Městský úřad Slavičín, stavební odbor, který na předmětnou stavbu vedl územní řízení a je povinným 
subjektem k poskytnutí požadované informace. 
 
Sdělujeme vám, že v části týkající se poskytnutí informace o odsouhlasení změny projektové 
dokumentace vedením obce a informace o zastoupení v průběhu územního řízení, kdy není dána 
působnost Městského úřadu Luhačovice, odboru dopravy, se žádost z výše uvedených důvodů odkládá.   
 
S pozdravem 

 
 

 
  
Bc. Jiří Černobila v. r. 
vedoucí odboru dopravy 

(dokument podepsán elektronicky) 
 
 
Obdrží: 

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


