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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 jako obec s rozšířenu působností podle § 124 odst. 6 zákona č. 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"), 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 23.09.2021 žádost o poskytnutí informace dle 
zákona č. 106/1999 Sb. (dále jen „žádost“), kterou podala právnická osoba  

Frank Bold Advokáti, s.r.o., se sídlem Údolní 567/33, Brno-město, 602 00 Brno 2, IČ: 283 596 40  
(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): 

Odboru dopravy není známo, že by místní úprava provozu předmětným dopravním značením (viz dvě 
fotografie z přílohy žádosti) na žadatelem uvedeném pozemku parc. č. 2404/1 u budovy č. p. 180 a parc. 
č. st. 146, vše v k. ú. Šanov, byla v minulosti stanovena odborem dopravy, v souladu se zákonem o 
silničním provozu, přičemž dopravní značení a dopravní zařízení musí být vždy užito a umístěno 
v souladu se zákonem o silničním provozu, platnou prováděcí vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se 
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a dále v souladu s TP 65 Zásady pro dopravní 
značení na pozemních komunikacích, a to po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, dopravního 
inspektorátu Zlín, příslušného dotčeného orgánu pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na 
pozemních komunikacích. 

K druhému odstavci žádosti (za odrážkou): 

Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby "Cykloturistická trasa Šanov - Horná Súča, II. etapa", která se 
konala dne 05.03.2020, byl doložen protokol Statická zatěžovací zkouška podle ČSN 72 1006 ze dne 
26.07.2019 v rozsahu 3 strany formátu A4. Odbor dopravy zasílá žadateli kopii tohoto protokolu 
v rozsahu 3 strany formátu A4 v anonymizované podobě. 

 
 
S pozdravem 

 
 
Bc. Jiří Černobila 
vedoucí odboru dopravy 

v zastoupení Ing. Miriam Janíčková v. r.      (dokument podepsán elektronicky) 

sekretariat
Psací stroj
     I/25/2021/26
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Příloha (nedílná součást tohoto sdělení): 

1) Kopie protokolu Statická zatěžovací zkouška podle ČSN 72 1006 ze dne 26.07.2019 v rozsahu 3 
strany formátu A4 (v anonymizované podobě). 

 
 
Obdrží: 

Žadatel (doručenka – datová schránka) 
1. Frank Bold Advokáti, s.r.o., IDDS: auwd5w7, sídlo: Údolní č.p. 567/33, Brno-město, 602 00  Brno  
 


