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Žadosto informace dle zíkona č. 106/1999 sb.
Město KroměřÍž
odbor občansko-správních agend

oddělení právních ěinností a kontro ly

Husovo náměstí 534
'?67

0l Kroměříž

meu@m esto-kromeriz.cz

V Kroměřížidne 28. 9.2014

Ve smyslu zákona

ě.10611999 Sb.,

o zpřÍstupněď následujících informací:

o

svobodném přístupu

k

informacím

vás

žádám

V Kroměř'íži na uliciBílanská v úseku od křiŽovatky s ulicí JoŽky Silného po stavebniny
TRADIX je v obou směreoh instalováno trvalé dopravnÍ zrračenizakazujÍci vjezd vozidiům
s hmotností nad 3.5 t s dodatkovou tabulkou
KTs A BIoPAs,i
'JVÍIMO

PoŽadované informace:
a
]- {ao kdy vydal nďÍzeďnebo souhlas s umístěnírn výše uvedeného dopravního značení?
2. Na základě čeho bylo roztrotlnuto o umístění rryše uvedeného dopravnliro zrraěení? Žaaen
o eveřejněníkorrlcréniho dokumentu v plném znění
3. Jaké skuteěnosti v současrédobě bráď v uávání výše uvedeného úseku komrmkace
vozidlůrn s hmotnostínad 35 t ?
4. Jakéjsou plány či áměry řešení dopravnÍho provozu v ulicí Bílanská a v bezprostředně

navazujících ulicích?

V9 sm1rlu $ 17 odst. 2 zél<ona é. 106l|999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše úlrrady
nr{kladů, budou_li úětovríny. Informaci Žádám pos$ltnout e_mailórL ňebo v písernne
forme
poštou na níŽe uvedenou adresu. 7-a jejichposkytnutí předem dělcuji.
S pozdravern,

Paní
XXX
XXX

odesílatel
e-mail
telefon
odbor
datum
č.j.

JUDr. Ivana Bukovská
ivana.bukovska@mesto-kromeriz.cz
573 321 270
občansko-správních agend
8.října 2014
IN-26/2014

Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů – IN-26/2014

Vážená paní,
dne 1.10.2014 jsme obdrželi Vaši žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších
předpisů ohledně dopravního značení na ulici Bílanská. K Vaší žádosti sdělujeme následující:
ad 1) a ad) 2
O umístění dopravního značení zakazujícího vjezd vozidel s hmotností nad 3,5 t na ulici Bílanská bylo
rozhodnuto ještě za existence Okresního úřadu a proto toto rozhodnutí nemáme k dispozici a tedy Vám
ho nemůžeme ani poskytnout.
ad 3) Město Kroměříž nechalo vypracovat znalecký posudek, který na základě stavebního stavu
komunikace umožňuje pohyb vozidel do 7,5 tun. Po správním řízení, které vyžadují příslušné právní
předpisy, dojde k nahrazení dopravní značky s omezením 3,5 t na 7,5 t.
ad 4) Alternativní napojení neexistuje, neboť se v dané oblasti nedá využít jiné komunikace. Celkovou
dopravní situaci v Kroměříži bude řešit dopravní generel, který se v současné době připravuje.

S pozdravem

JUDr. Ivana Bukovská
vedoucí odboru občansko-správních agend

