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ROZHODNUTÍ
Město Říčany obdrželo pod č.ev. 91670/2015 dne 23.12.2015 žádost podle zákona
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Ing.
Pavla Soukupa, nar. 16.1.1973, trvalý pobyt Všechromy 63, 251 63 Stránčice, ze dne
22.12.2015,v níž se žadatel domáhá poskytnutí informací o zřízení přechodu pro chodce
na silnici II/107 u železničního podjezdu u obce Svojšovice a podkladů tohoto
rozhodnutí, ze kterých je zřejmá intenzita chodců a intenzita motorových vozidel
v daném místě. Dále žádá o rozhodnutí o zřízení přechodu pro chodce na silnici III/1015
- ulice Revoluční v obci Strančice u ulice Na Vráž a podkladů tohoto rozhodnutí, ze
kterých jsou zřejmé rozhledové poměry v daném místě.
Město Říčany jako povinný subjekt v uvedené věci rozhodlo
takto:
žádost o poskytnutí výše uvedených informací se odmítá,
a to z toho důvodu, že povinný subjekt požadované informace nemá k dispozici, ani
není povinnen je mít.
Ve věci podkladů k přechodu pro chodce na silnici II/107 u železničního podjezdu u
Svojšovic byl příslušným silničním správním úřadem Okresní úřad Praha-východ, jak
již bylo žadateli sděleno dopisem ze dne 4. 1. 2016. Stanovení dopravního značení nebylo
v rámci delimitace z Okresního úřadu Praha –východ na Město Říčany předáno.
Ve věci přechodu pro chodce na silnici č. III/1015 v ulici Revoluční u křižovatky s ulicí
Na Vráž ve Strančicích povinný subjekt konstatuje, že odbor správních agend a
dopravy Městského úřadu v Říčanech nikdy na tento přechod nevydával stanovení
dopravního značení, nemůže tedy možné požadované rozhodnutí žadateli poskytnout.
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¨
Odůvodnění:
Ad) Přechod pro chodce na silnici II/107 u železničního podjezdu u Svojšovic:

Příslušným silničním správním úřadem byl v tu dobu Okresní úřad Praha-východ, jak bylo
žadateli sděleno dopisem z 4. 1. 2016. Stanovení dopravního značení nebylo v rámci delimitace
z Okresního úřadu Praha – východ na Město Říčany předáno. Stanovení dopravního značení
k přechodu pro chodce nelze již nyní přesně určit, bylo vydáváno někdy v období 2003 – 2009
(rekonstrukce železničního podjezdu byla schvalována před rokem 2003 a vlastní stavba zahájena v roce
2006). Povinný subjekt tedy požadovanou dokumentaci nemá, ani není povinnen ji podle

žádného předpisu mít.
Ad) Přechod pro chodce na silnici č. III/1015 v ulici Revoluční u křižovatky s ulicí Na Vráž ve
Strančicích:
Ve Strančicích je tento přechod podle našich zjištění vyznačen historicky. Stanovení dopravního značení
k tomuto přechodu není k dispozici. Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech
nikdy na tento přechod nevydával stanovení dopravního značení. O tom, zda bylo stanovení dopravního
značení vydáno historicky jiným orgánem, před rokem 1997 Policií ČR, nebo později do roku 2003
Okresním úřadem Praha východ, nemáme povědomí.

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
města Říčany do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí.

L.S.
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