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-----Vážený pan
Ing. Pavel Soukup
Všechromy 63
Strančice
251 63

datová schránka

VĚC: ODPOVĚĎ NA ŽÁDOST O INFORMACE PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.
Vážený pane,
dne 21. 6. 2016 bylo městu Říčany doručeno rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje
(dále KÚSK) č.j. 072757/2016/KUSK sp. zn. SZ_072757/2016/KUSK, kterým KÚSK rozhodl na
základě Vašeho odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu v Říčanech č.j. 27070/2016-MURI/OP/700
ze dne 22. 2. 2016 o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů tak, že se napadené rozhodnutí v části,
kterou byl odmítnut požadavek na poskytnutí informací týkajících se zřízení přechodu pro chodce na
silnici II/107 u železničního podjezdu u obce Svojšovice, ruší a věc se vrací k novému projednání.
Městský úřad v Říčanech se v souladu se závěry KÚSK znovu zabýval otázkou, zda požadovanými
informacemi disponuje či nikoliv, a konstatoval následující.
1) Rozhodnutí o zřízení přechodu pro chodce na silnici II/107 u železničního podjezdu u obce
Svojšovice (a podklady tohoto rozhodnutí, ze kterých by byla zřejmá předpokládaná intenzita
chodců a intenzita motorových vozidel v daném místě) z doby předcházející roku 2016 nemá
Městský úřad v Říčanech k dispozici. Protože ve zmiňovaném období nebyl Městskému úřadu
v Říčanech podán podnět k zahájení správního řízení v této věci, není Městský úřad v Říčanech
povinen těmito požadovanými informacemi disponovat.
2) Dne 18. 2. 2016 vydal Městský úřad v Říčanech, odbor správních agend a dopravy, jako silniční
správní úřad veřejnou vyhlášku - oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení
místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzvu k uplatnění připomínek a námitek
č.j. 9438/2016-MURI/OSAD. Touto veřejnou vyhláškou navrhl Městský úřad v Říčanech
v místě přechodu pro chodce na silnici II/107 u železničního podjezdu u obce Svojšovice
odstranění dopravního značení vyznačujícího přechod pro chodce.
3) Na základě podaných námitek a po provedeném místním šetření byla poté Městským úřadem
v Říčanech, odborem správních agend a dopravy, dne 12. 5. 2016 pod č.j. 9438/2016MURI/OSAD vydána vyhláška – opatření obecné povahy, kterým byla stanovena místní úprava
silničního provozu na silnici II. třídy č. II/107 u podjezdu pod železniční tratí v k.ú. Svojšovice.
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V Říčanech dne: 4.7.2016

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám v příloze tohoto dopisu poskytujeme
obě veřejné vyhlášky citované výše v odstavci 2) a 3).

otisk úředního razítka
S pozdravem
Mgr. Markéta Javůrková, v.r.
vedoucí odboru Kancelář starosty
Městského úřadu v Říčanech
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