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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Městský úřad Vizovice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční správní
úřad podle ust. § 40 odst. 1 a odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů a jako příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a
přechodné úpravy provozu na silnici II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných
účelových komunikacích podle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
dne 25.11.2021 obdržel Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím. V žádosti požadujete poskytnutí informací:
1) Zaslání kompletní dokumentace k povolení původního umístění dopravního značení „B20a“ –
nejvyšší dovolená rychlost 70 km/h, které je společně s dopravní značkou „konec obce“
Slušovice umístěno při výjezdu z obce Slušovice ve směru k obci Veselá na silnici II/491 (tedy
nikoliv dokumentace ke stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích vedené
pod sp. zn. S MUVIZ 020468/2017 ODSH/MB, kterou jsem od Vás již obdržel na základě
poskytnutí informace č. j. MUVIZ 020347/2021, kdy tato dokumentace se týká pouze posunutí
dopravního značení o 50 m směrem ven z města).
2) Sdělení, zda došlo k faktickému posunutí výše uvedeného dopravního značení o 50 m směrem
ven z města. Dle situace návrhu místní úpravy provozu, který zpracovala Marcela Urbanová –
Projektová kancelář A – S, IČ: 718 13 594, říjen 2017, se mělo původní značení nacházet
v úrovni vyšlapaného chodníčku a odsud mělo být posunuto o 50 m směrem ven z města. Dle
orientačního měření na serveru mapy.cz je však současné umístění značení od původního
vzdáleno jen cca 12 m (viz přiložená fotokopie ze serveru mapy.cz).
Informaci požadujete zaslat do datové schránky.
K Vaší žádosti sdělujeme následující:
1) Dokumentaci týkající se původního umístění předmětného dopravního značení č. „B20a –
Nejvyšší dovolená rychlost“ (70) na silnici II/491, katastrální území Slušovice (ve směru
výjezdu z obce Slušovice) odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Vizovice
již nemá k dispozici. Uzavřené spisy a vyřízené dokumenty ke stanovení místní úpravy na
pozemních komunikacích jsou dle věcné skupiny a spisového znaku ukládány způsobem
stanoveným ve Spisovém řádu města Vizovice (příloha č. 1 Spisový plán) se skartační lhůtou
pěti let. S žádostí o poskytnutí požadované dokumentace je možno se obrátit přímo na
majetkového správce silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje, kterým je Ředitelství
silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ: 709 34 860, K Majáku 5001, 761 23 Zlín.
2) Za instalaci a řádné provedení místní úpravy provozu na silnici II/491 dle stanovení ze dne
07.02.2018 č. j. MUVIZ 020468/2017, sp. zn. S MUVIZ 020468/2017 ODSH/MB odpovídá
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ: 709 34 860, K Majáku 5001, 761
23 Zlín. Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Vizovice Vás proto
IČ: 00284653
web: www.mestovizovice.cz

tel.: 777 471 180, fax: 577 599 160
e-mail: terezia.zlamalova@vizovice.eu

v souvislosti s poskytnutím informace o faktickém umístění předmětného dopravního značení
odkazuje přímo na tohoto majetkového správce silnice II/491.

S pozdravem

„Otisk razítka“

JUDr. Terezia Zlámalová, v. r.
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

Rozdělovník:
JUDr. Bc. Michal Březovják, advokát, Školní 3362/11, 760 01 Zlín, ID DS 9jxhwq6

strana č. 2 č. j. MUVIZ 020924/2021

