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Poskytnutí informace  

  

Městský úřad Český Brod (dále jen MěÚ Český Brod), jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), 
poskytuje informace na základě žádosti o informace dle InfZ žádosti 

(dále jen „žadatel“) doručené povinnému subjektu dne 
6.7.2022, vedené pod č.j. MUCB 36015/2022. 
 

Žádost o informace dle InfZ je v tomto znění:  
 
Dobrý den, 
Rád bych se dotázal na podmínky umístění dopravního zrcadla. V minulém roce jsme dokončili stavbu 
rodinného domu v obci Dobré Pole, Vjezd na pozemky byl schválen v minulosti ‐ ještě před naší koupí 
(pozemek v k. ú. Dobré Pole ‐ ‐ neveřejná účelová komunikace) a dopravně napojen na pozemní 
komunikaci Bohužel při výjezdu není dostatečný výhled a hrozí nebezpečí nehody s jiným vozidlem. 
Rádi bychom tuto situaci řešili dopravním zrcadlem. Prosím o sdělení postupu pro umístění dopravního 
zrcadla, co vše je potřeba legislativně splnit a na koho se obrátit pro správné umístění. Děkuji. 

 
 

K této žádosti Vám sdělujeme následující: 
 
Pro umístění zrcadla je nutné zajistit si tyto podklady: 
- situace se zakreslením umístění dopravního zrcadla (pokud možno od odborné firmy/ ing. pro dopravní 
stavby); 
- tuto situaci si nechat schválit u dotčeného orgánu, PČR DI Kolín; 
- mít souhlas vlastníka pozemku, na němž se bude zrcadlo umisťovat; 
- podat žádost o vydání souhlasu s umístěním dopravního zrcadla k příslušnému silničnímu správnímu úřadu 
(MěÚ Český Brod, ODŽÚ). 
V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na Ing. Janu Vejvodovou nebo Mgr. Soňu Sršňovou, odbor 
dopravy a obecní živnostenský úřad. 
 
otisk úředního razítka 
 

  Bc. Tereza Burešová v. r.    
                                                                                                                   oprávněná úřední osoba 
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