
Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Předmět žádosti: 

Povinnému subjektu byla dne 15.08.2016 doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která byla dne 

16.08.2016 doplněna o fotografie: 

A)  

1) Zda, kdy a pod jakým číslem jednacím a spisovou značkou bylo vámi vydáno opatření obecné 

povahy dle § 77 ZSP, kterým byla stanovena místní úprava provozu na pozemní komunikaci na 

pozemku p.č. 373 v kat. území Čekyně, ul. Jabloňová, v prostoru před mateřskou školkou (viz 

příloha – fotografie) spočívající v zákazu vjezdu motorových vozidel, jejichž okamžitá hmotnost 

přesahuje 7,5t s dodatkovou tabulkou „Mimo vozidel TSMPR a VAK“. 

2) Zda, kdy a pod jakým číslem jednacím a spisovou značkou bylo vámi vydáno opatření obecné 

povahy, kterým byla stanovena místní úprava provozu na pozemní komunikaci na ul. Jabloňová 

v prostoru před odbočením na ulici Slunečná ve směru jízdy k místní části Penčice (viz příloha – 

fotografie) spočívající v zákazu odbočení vpravo motorovými vozidly s dodatkovými tabulkami 

„7,5t“ a „Mimo vozidel TSMPR a VAK“. 

3) Zda, kdy a pod jakým číslem jednacím a spisovou značkou bylo vámi vydáno opatření obecné 

povahy, kterým byla stanovena místní úprava provozu na pozemní komunikaci na ul. Jabloňová 

v prostoru před odbočením na ulici Slunečná ve směru jízdy k obci Přerov (viz příloha – fotografie) 

spočívající v zákazu odbočení vlevo motorovými vozidly s dodatkovými tabulkami „7,5t“ a „Mimo 

vozidel TSMPR a VAK“. 

4) Zda, kdy a pod jakým číslem jednacím a spisovou značkou bylo vámi vydáno opatření obecné 

povahy, kterým byla stanovena přechodná úprava provozu na nezpevněné pozemní komunikaci 

(jedná-li se vůbec o pozemní komunikaci) snad na pozemku p.č. 373 v k.ú. Čekyně (viz příloha – 

fotografie) spočívající v zákazu vjezdu motorových vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 

7,5t“. 

- Současně se žádá, jedná – li se o pozemní komunikaci, o poskytnutí informace, o jaký druh 

komunikace se jedná? 

5) Zda, kdy a pod jakým číslem jednacím a spisovou značkou bylo vámi vydáno opatření obecné 

povahy, kterým byla stanovena přechodná úprava provozu na nezpevněné pozemní komunikaci 

(jedná-li se vůbec o pozemní komunikaci) na pozemku p.č. 195 v k.ú. Čekyně v blízkosti křížení 

s komunikaci na pozemku p. č. 373 k.ú. Čekyně (viz příloha – fotografie) spočívající v zákazu 

vjezdu motorových vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 7,5t“. 

- Současně se žádá, jedná – li se o pozemní komunikaci, o poskytnutí informace, o jaký druh 

komunikace se jedná? 

6) Zda, kdy, kde a jakým způsobem byla opatření bod body 1 až 5 zveřejněna? 

7) Kdy opatření obecné povahy pod body 1 až 5 nabyla účinnosti? 

8) Který subjekt učinil podnět/návrh ke stanovení místní a přechodné úpravy specifikované pod body 

1) až 5)? Jak byl požadavek odůvodněn? – žádá se scan podnětů/návrhů 

9) Jak se ve věci vyjádřily dotčené orgány - žádá se scan podnětů/návrhů 

Současně se žádá o zaslání scanu samotných písemných vyhotovení opatřeních obecné povahy 

specifikovaných pod body 1) až 5). 

B)  

1) V kolika případech byla správnímu orgánu předložena ve smyslu § 77 odst. 7 ZSP žádost 

o výjimku z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ve vztahu k místní komunikaci na 

ul. Slunečná, Přerov – Čekyně na pozemku p. č. 560 k.ú. Čekyně (dále jen výjimka ul. 

Slunečná), a to ve vztahu k místní úpravě zakazující zákaz vjezdu motorových vozidel 

s okamžitou hmotností nad 7,5t, a to v období od 1. 1. 2010 do 31. 7. 2016? 



2) V kolika případech byla výjimka udělena, v kolika případech výjimka udělena nebyla? V případě 

neudělení výjimky, jak bylo neudělení odůvodněno? - žádá se scan anonymizovaného 

rozhodnutí 

3) Zda v období od 1. 1. 2000 do 31. 7. 2016 byla výjimka ul. Slunečná udělena osobě Xxx. Xxxxxxx 

Xxxxxxxx, Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, popřípadě jakékoli jiné třetí osobě v souvislosti s jakoukoli 

stavební činností (včetně údržby) na pozemcích p. č. 564, p.č. 565 v kat. území Čekyně? 

4) Zda v případě žádosti o výjimku na ul. Slunečná u osob uvedených v bodě 3 bylo dáno vyjádření 

vlastníka komunikace a zda bylo dáno vyjádření Osadního výboru Čekyně - žádá se scan 

5) S ohledem na znění § 77 odst. 7 ZSP na základě jakého obecně závazného právního předpisu 

vyžadujete vyjádření vlastníka komunikace k rozhodnutí o výjimce z místní úpravy provozu na 

pozemních komunikacích? 

6) S ohledem na znění § 77 odst. 7 ZSP  na základě jakého obecně závazného právního předpisu 

vyžadujete vyjádření osadního výboru k rozhodnutí o výjimce z místní úpravy provozu na 

pozemních komunikacích nacházejících se v místních částech Statutárního města Přerova? 

Poskytnuté informace: 

Ve lhůtě pro vyřízení žádosti byly ke všem bodům žádosti poskytnuty informace v požadovaném 

rozsahu. 

Informace zpracovala: 

24.08.2016 

Bc. Margita Považanová, správní referent Odboru evidenčních správních služeb a obecního 

živnostenského úřadu, Oddělení dopravně správních agend Magistrátu města Přerova, 

 

 

 


