
Živé hranické náměstí, z.s.
Radniční 68
75301 Hranice

Město Hranice
Pernštejnské náměstí 1
75301  Hranice

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vás žádáme o zpřístupnění 
následujících informací: 

V  ul.  Zámecká  v  Hranicích  při  výjezdu  na  náměstí  TGM je  umístěna  dopravní  značka  č.  C  3a 
„Přikázaný směr jízdy zde vpravo“. Tato je umístěna pod dopravní značku „Dej přednost v jízdě“.
 

Tato je zde umístěna od doby nabytí účinnosti „Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy 
provozu  na  pozemních  komunikacích“  vydané  dne  25.06.2019;  Č.  j.  OSUZPD/14964/19-14  do 
současnosti.  Součástí  vydané přechodné úpravy provozu na  pozemních komunikacích  je  i  situace 
návrhu přechodné úpravy provozu. Tato dopravní značka zde vyznačena není.

Bylo pro tuto přechodnou úpravu vydáno stanovení přechodné úpravy dle ustanovení § 77 odst. 3 
zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších změn? Doložit vydané stanovení.

Kdo provedl umístění dopravního značení a na základě jakého právního aktu? Byla tato organizace, 
popř. osoba způsobilá k provedení těchto změn? Která osoba je zodpovědná za stávající stav? 

V  poskytnutí informací zákona č.  106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím ze dne 13.9. 
2019;  čj.  OSUZPD/45365/19-3  je  uvedeno,  že  po  nabytí  účinnosti  opatření  obecné  povahy  byla 
provedena fyzická kontrola tohoto dopravního značení (dne 11.7. 2019) během níž bylo zjištěno, že 
umístěné dopravní značení odpovídá schválenému návrhu přechodné úpravy. 

V  poskytnutí informací zákona č.  106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím ze dne 12.9. 
2019  zaslaném  pod  čj.  OSM/44991/19  je  uvedeno,  že  fyzická  kontrola  dopravního  značení 
realizovaného  v  historickém jádru  v  souladu  s  vydaným Opatřením obecné  povahy je  prováděna 
pravidelně (2x týdně).

Jak byly prováděny tyto kontroly, když  podané informace neodpovídají skutečnosti a žadateli jsou 
následně uváděny mylné informace?

Ve smyslu  §  17  odst.  2 zákona č.  106/1999 Sb.  žádáme o  potvrzení  předpokládané  výše  úhrady 
nákladů, budou-li účtovány. Informaci žádáme poskytnout v písemné formě a zaslat do naší datové 
schránky. Za jejich poskytnutí vám předem děkujeme.



V Hranicích, dne 4.10.2019

Ing. Zdeněk John, předseda

Ing. Pavel Šváček, místopředseda


