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ROZHODNUTÍ
Městský úřad v Říčanech obdržel dne 22. 12. 2015 podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost Ing. Pavla Soukupa, nar. 16. 1.
1973, trvalý pobyt Všechromy 63, Strančice, 251 63, v níž se žadatel domáhá poskytnutí
informací týkajících se kromě jiného zřízení přechodu pro chodce na silnici II/107 u
železničního podjezdu u obce Svojšovice, konkrétně rozhodnutí o zřízení tohoto přechodu pro
chodce a podklady tohoto rozhodnutí, ze kterých by byla zřejmá předpokládaná intenzita
chodců a intenzita motorových vozidel v daném místě.
Dne 4. 7. 2016 byla žadateli odeslána odpověď na tuto žádost pod ev. č. 49795/2016, včetně
dvou veřejných vyhlášek, které byly vydány v průběhu roku 2016. Následně povinný subjekt
na základě stížnosti žadatele na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace vydal dne
8. 7.2016 rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti ohledně podkladů rozhodnutí, ze kterých
by byla zřejmá předpokládaná intenzita chodců a intenzita motorových vozidel v daném místě,
a to z důvodu, že povinný subjekt nemá tyto požadované informace k dispozici a není povinen
je mít.
Žadatel podal proti tomuto rozhodnutí odvolání. Krajský úřad Středočeského kraje přezkoumal
napadené rozhodnutí a rozhodl tak, že napadené rozhodnutí Městského úřadu v Říčanech č.j.
27070/2016-MURI/OP/700 ze dne 8. 7. 2016 zrušil a věc vrátil povinnému subjektu k novému
projednání.
Městský úřad v Říčanech se v souladu se závěry Krajského úřadu Středočeského kraje znovu
zabýval otázkou, proč požadovanou informací nedisponuje a zda je jeho povinností informací
disponovat či nikoliv, a na základě § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů rozhodl takto:
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Žádost o poskytnutí výše uvedených informací se částečně odmítá, ohledně podkladů
rozhodnutí, ze kterých by byla zřejmá předpokládaná intenzita chodců a intenzita motorových
vozidel v daném místě, protože povinný subjekt nemá tyto požadované informace k dispozici
a není povinen je mít.
Odůvodnění:
V současné době není možné přesně určit, kdy bylo či mohlo být vydáno příslušné rozhodnutí
o stanovení dopravního značení. Pokud žadatel dokládá fotodokumentací, že realizace
přechodu proběhla v roce 2010, a v odvolání ze dne 23. 2. 2016 pak uvádí, že přechod byl
realizován v roce 2007, mohlo být příslušné rozhodnutí vydáno kdykoli v období
předcházejícím samotné realizaci, například v době vydání stavebního povolení pro
rekonstrukci přilehlého železničního podjezdu, jako samostatný dokument. Zákonem není
časová platnost stanovení dopravního značení omezena. Skartační lhůta u stanovení
dopravního značení činí 5 let a po této době správní úřad nemá k dispozici potřebné podklady.
Spisový materiál týkající se dopravního značení z let 2003 – 2007 byl Městským úřadem v
Říčanech skartován v roce 2015, spisový materiál z let 2008 – 2009 pak v únoru 2016. V období
od roku 2010 do roku 2015 Městský úřad v Říčanech předmětnou věc neprojednával a
rozhodnutí ve věci stanovení dopravního značení nevydal. V roce 2016 (tj. po podání žádosti
o informace) byly v této věci vydány dvě vyhlášky, které byly poskytnuty žadateli jako příloha
odpovědi povinného subjektu č. j. 27070/2016-MURI/KVŘG/420 ze dne 4. 7. 2016.
Nelze vyloučit, že stanovení dopravního značení mohl vydat Okresní úřad Praha – východ,
který příslušnou dokumentaci Městskému úřadu v Říčanech nepředal, případně byla po
předání Městským úřadem v Říčanech skartována.
Nelze vyloučit, že stanovení dopravního značení vydal Městský úřad v Říčanech a vydané
stanovení, včetně příslušných podkladů, bylo již skartováno.
Teoreticky nelze zcela vyloučit ani možnost, že předmětný přechod nebyl realizován v souladu
s právními předpisy.
V každém z výše uvedených případů je závěr takový, že Městský úřad v Říčanech dokumentaci
vztahující se ke stanovení příslušného dopravního značení nemá a není povinen ji mít.
Městský úřad v Říčanech při projednávání dotyčného dopravního značení v roce 2016
vycházel z předpokladu, že přechod pro chodce byl realizován podle právních předpisů
platných a účinných v době realizace díla. Tento předpoklad se opírá o způsob provedení
původního dopravního značení a stavebních úprav; samotné stanovení, jak bylo uvedeno, není
k dispozici.
Silniční správní úřad původně oznámil veřejnou vyhláškou č.j. 9438/2016-MURI/OSAD ze dne
18.2.2016 záměr dotyčný přechod pro chodce odstranit. Při místním šetření se
zástupci občanů Svojšovic a zástupci Obecního úřadu Strančice došlo k dohodě, že tento
přechod je nutné zachovat. Na základě toho bylo vydáno nové stanovení dopravního značení
(„stanovení místní úpravy silničního provozu na silnici II. třídy č. II/107 u podjezdu pod
železniční tratí v k.ú. Svojšovice“) č. j. 9438/2016-MURI/OSAD ze dne 12. 5. 2016, dle kterého
byly provedeny drobné stavební úpravy a doplněno dopravní značení stávajícího – již
zřízeného a existujícího přechodu pro chodce - podle stávajících zákonů a technických
podmínek.
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Vzhledem k tomu, že se projednával přechod již zřízený, nebyly údaje o intenzitě chodců a
motorových vozidel požadovány, jak je tomu u nově zřizovaných přechodů.
Jelikož povinný subjekt nemá požadované informace k dispozici, nemůže je žadateli
poskytnout, proto bylo v souladu s § 15 odst. 1 zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím rozhodnuto o částečném odmítnutí žádosti.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle § 16 odst. 1. InfZ ve spojení s § 83 odst. 1 správního
řádu odvolání. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím
Městského úřadu v Říčanech do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto
rozhodnutí.

otisk úředního razítka

Mgr. Markéta Javůrková, v.r.
vedoucí odboru Kancelář starosty
Městského úřadu v Říčanech
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