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PPoosskkyyttnnuuttíí  iinnffoorrmmaaccíí  ddllee  ZZáákkoonnaa  110066//11999999  SSbb..,,  oo  ssvvoobbooddnnéémm  ppřřííssttuuppuu  kk  iinnffoorrmmaaccíímm  

vv  ppllaattnnéémm  zznněěnníí  

  
Žádost doručená 9. 7. 2021 

Žadatel požádal o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „Zákon“) k aktuální platnosti 
vodorovného dopravního značení V13a na silnici č. III/05019, ul. Pod Valy, Uherský Brod 
u vjezdu do areálu společnosti Česká zbrojovka a.s., a to zejména pasportu dopravního 
značení a informace o souladu (předmětného dopravního značení) s právními normami, 
případně (nedisponuje-li Povinný subjekt) pasportem dopravního značení) zaslání jiného 
dokumentu který prokazuje platnost a účinnost předmětného dopravního značení tak, jak 

je v současné době na komunikaci vyznačeno (dále jen „Žádost“). 

 

Odpověď na žádost: 

Povinný subjekt tímto dle ustanovení § 15 odst. 1 Zákona Žádost v celém rozsahu 
odmítá, neboť Žádostí požadované informace neexistují. 

Odůvodnění: 

Povinný subjekt je příspěvkovou organizací zřízenou ke dni 01. 10. 2001 Zlínským 
krajem za účelem výkonu správy silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje. 
Konkrétní majetek Zlínského kraje převzal Povinný subjekt do správy ke dni 01. 01. 
2002.  

Pokud jde o předmětné dopravní značení specifikované v Žádosti, bylo zřízeno v roce 
2005 či 2006 a od doby jeho zřízení nedošlo k žádné změně značení nad rámec jeho 
obnovování. Jelikož též nedošlo ke zrušení ani dočasnému zneplatnění dopravního 
značení, je dopravní značení stále platné a závazné.  

Pasport tohoto druhu plošného vodorovného dopravního značení Povinný subjekt 
nevede, tudíž jej nemůže poskytnout (pro Povinný subjekt jde o neexistující informaci). 

Povinný subjekt též nedisponuje ani jakýmkoliv rozhodnutím ani obdobným dokumentem, 
kterým bylo dopravní značení v letech 2005 či 2006 stanoveno. Povinný subjekt proto 
nemůže poskytnout požadovanou informaci o souladu dopravního značení s právními 
normami, neboť informace v tomto smyslu není Povinnému subjektu dostupná. Nad 
rámec svých povinností vyplývajících ze Zákona ověřoval Povinný subjekt existenci 
dokumentu, kterým bylo předmětné dopravní značení stanoveno, u příslušného 
správního úřadu, avšak s negativním výsledkem.  

Závěrem je třeba připomenout, že Povinný subjekt není oprávněn jakékoliv stanovené 
dopravní značení dle své vůle libovolně změnit ani zrušit (ani dočasně zneplatnit), neboť 
změna, zrušení (i dočasné zneplatnění) podléhá rozhodnutí příslušného správního úřadu 
(přesněji řečeno opatření obecné povahy, resp. souhlasu – do 31. 12. 2015). 
V uvedeném smyslu je Povinný subjekt zcela vázán akty příslušných správních úřadů. 

Nad rámec Žádosti Povinný subjekt dodává, že na základě podnětu Městského úřadu 
Uherský Brod bude koncem července tohoto roku (v době dovolených ve společnosti 
Česká zbrojovka a.s.) provedena oprava stávajícího vodorovného dopravního značení 
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V13a na silnici III/05019 u vjezdu do areálu společnosti Česká zbrojovka a.s. spočívající 
v úpravě směru části šikmých rovnoběžných čar. 

 

Ve Zlíne dne 21. 07. 2021 

  

  

  

  

  

 


