
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČO 70934860 
 

 1 

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

vv  ppllaattnnéémm  zznněěnníí  

  
Žádost doručená 8. 12. 2021 

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím (ve znění pozdějších předpisů). 

žadatel tímto ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
žádá nadepsanou organizaci o poskytnutí informace, ve věci realizace změn dopravního 
značení na silnici II/491 ve Slušovicích. 
 

Odpověď na žádost:  
 
Dne 8. 12. 2021 nám byla doručena Vaše žádost o poskytnutí informací ve smyslu 
zákona č. 106/199 Sb.  
Naše organizace je majetkovým správcem silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji a 
současně zajišťuje prostřednictvím vybraných zhotovitelů údržbu, opravy a rekonstrukce 
silnic a mostů  
na této svěřené silniční síti. 
 
K Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:   

- Zpracování dokumentace na změny dopravního značení (DZ) na silnici II/491 bylo 
zadáno na základě požadavku Policie ČR po provedení bezpečnostní inspekce 
po smrtelné dopravní nehodě. 

- Dokumentaci změn DZ pro naši organizaci zpracovala projektová kancelář A-S 
Zlín a byla projednána v rozpracovanosti s kompetentními úřady.  

- Poté bylo dne 6. 2. 2018 vydáno Stanovení místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích MěÚ Vizovice (ODaSH) pod č. j. MUVIZ 020468/2017. 

- Z důvodu špatných klimatických podmínek byla opatření uvedena ve Stanovení 
realizována v jarních měsících roku 2018 společností Správa a údržba silnic 
Zlínska s.r.o., která pro nás tyto práce prováděla jako součást údržby silnic. 

- V dokumentaci se mluví o posunu SDZ č. IZ4a,b o cca 50m. Při realizaci v terénu 
bylo jejich nové umístění konzultováno s Policií ČR a značky byly poté osazeny 
v současné poloze. 

- „Původní“ dokumentaci na umístění SDZ č. B20a, o jejíž zaslání žádáte, v našem 
archívu nemáme. PD vznikla před rokem 2002, tedy v době před vznikem naší 
organizace. 
 

 
Ve Zlíně dne 21.12. 2021 
        
         

  

  
 


