Ředitelství silnic Zlínského kraje,

příspěvková organizace
K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČ 70934860

Poskytnutí informací dle Zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
v platném znění
Žádost doručená 2. 8. 2021
Rozhodnutí
o odmítnutí žádosti o informace ve věci vodorovného dopravního značení
Žadatel požádal o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „Zákon“) ke změně vodorovného
dopravního značení na silnici č. III/05019, ul. Pod Valy, Uherský Brod u vjezdu do areálu
společnosti Česká zbrojovka a.s. která byla provedena koncem července 2021, a to
konkrétně o poskytnutí rozhodnutí na základě kterého byla změna provedena (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.
Jak bylo uvedeno v rozhodnutí č.j. ŘSZK/08930/2021/11, kterým Povinný subjekt rozhodl
o Vaší žádosti ze dne 09.07.2021, bylo předmětné dopravní značení zřízeno v roce 2005
či 2006. Povinný subjekt sice již nedisponuje jakýmkoliv rozhodnutím ani obdobným
dokumentem, kterým bylo dané dopravní značení v letech 2005 či 2006 stanoveno, což
však neznamená, že nikdy nebylo vydáno žádné takové rozhodnutí. U tohoto typu
dokumentů činí stanovená skartační lhůta 10 let a Povinný subjekt tyto dokumenty nad
stanovenou dobu nearchivuje. Zda a z jakého důvodu nedisponuje žádným dokumentem
ani MěÚ Uherský Brod, jak v Žádosti uvádíte, nepřísluší Povinnému subjektu
komentovat.
Povinný subjekt nad rámec Žádosti sděluje, že ke změně části dopravního značení
provedené koncem měsíce července 2021 došlo na základě telefonického podnětu
příslušného správního úřadu. Změna spočívající v úpravě části šrafování (změna směru
části šikmých čar) byla provedena tak, aby celé dopravní značení odpovídalo příslušné
normě.
Pakliže státní orgány udělují v souvislosti s daným dopravním značením jakékoliv
sankce, je na těchto orgánech, aby se v rámci vedených řízení vypořádaly i s otázkou
existence a správnosti příslušného dopravního značení a případného vlivu nesouladu
části značení na naplnění skutkové podstaty deliktu.
Poučení dle ustanovení § 16 Zákona:
Proti tomuto rozhodnutí o odmítnutí Žádosti lze podat odvolání. Povinný subjekt předloží
odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne
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doručení odvolání. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení
odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode
dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.
Ve Zlíne dne 06.08.2021
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